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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 Tarifydočasnú zmenu Tarifydočasnú zmenu Tarifydočasnú zmenu Tarify    na 
poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby Internetslužby Internetslužby Internetslužby Internet,,,, časťčasťčasťčasť        AAAA    ––––    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        BBBB    ----    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    „„„„službaslužbaslužbaslužba    Vysokorýchlostný internet Vysokorýchlostný internet Vysokorýchlostný internet Vysokorýchlostný 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: 
 

A: VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A: VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A: VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A: VŠEOBECNÉ USTANOVENIA     
    
1. Novým účastníkomNovým účastníkomNovým účastníkomNovým účastníkom  sa pre účely tohto CV rozumie užívateľ, ktorý v období platnosti tohto CV podá návrh na uzatvorenie Zmluvy o pripojení na poskytovanie 

verejnej elektronickej komunikačnej služby Internet v programoch Magio internet Turbo / Magio internet Turbo Solo podľa podmienok tohto CV. Za nového 
účastníka služby Internet sa nepovažujenepovažujenepovažujenepovažuje 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).    

2. 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 (VRI), 
Vysokorýchlostný internet Solo (VRI Solo) alebo DSL Internet alebo sa jedná o užívateľa, ktorý síce je viazaný zmluvným časovým záväzkom užívať službu 
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 Účastníkom Účastníkom Účastníkom sa rozumie tak Nový ako aj Existujúci účastník. 
4. TarifaTarifaTarifaTarifa sa pre účely tohto CV rozumie tarifa na poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby Internetslužby Internetslužby Internetslužby Internet. 
 
B: OSOBITNÉ USTANOVENIAB: OSOBITNÉ USTANOVENIAB: OSOBITNÉ USTANOVENIAB: OSOBITNÉ USTANOVENIA 
 
Akciová cena za používanie Akciová cena za používanie Akciová cena za používanie Akciová cena za používanie programov programov programov programov Magio internet Turbo aMagio internet Turbo aMagio internet Turbo aMagio internet Turbo a    Magio internet Magio internet Magio internet Magio internet Turbo SoloTurbo SoloTurbo SoloTurbo Solo 

Akciová cena platná počas 1. Akciová cena platná počas 1. Akciová cena platná počas 1. Akciová cena platná počas 1. ----    6.mesiaca pri 246.mesiaca pri 246.mesiaca pri 246.mesiaca pri 24----mesačnej viazanosti mesačnej viazanosti mesačnej viazanosti mesačnej viazanosti     Cena bez DPH/mesiac Cena s DPH/mesiac Splatnosť   ceny 

Program Magio internet Turbo1 Magio internet Turbo1 Magio internet Turbo1 Magio internet Turbo1  7,56 € 9,00 €  / 271,10 Sk vopred 

Program Magio internet Turbo 2Magio internet Turbo 2Magio internet Turbo 2Magio internet Turbo 2 7,56 € 9,00 €  / 271,10 Sk vopred 

Program Magio internet Turbo 3Magio internet Turbo 3Magio internet Turbo 3Magio internet Turbo 3 7,56 € 9,00 €  / 271,10 Sk vopred 

Program Magio internet Turbo 4Magio internet Turbo 4Magio internet Turbo 4Magio internet Turbo 4 7,56 € 9,00 €  / 271,10 Sk vopred 

Program Magio internet Turbo1 SoloMagio internet Turbo1 SoloMagio internet Turbo1 SoloMagio internet Turbo1 Solo 7,56 € 9,00 €  / 271,10 Sk vopred 

Program Magio internet Turbo 2 Solo Magio internet Turbo 2 Solo Magio internet Turbo 2 Solo Magio internet Turbo 2 Solo  7,56 € 9,00 €  / 271,10 Sk vopred 

Program Magio internet Turbo 3 Solo Magio internet Turbo 3 Solo Magio internet Turbo 3 Solo Magio internet Turbo 3 Solo  7,56 € 9,00 €  / 271,10 Sk vopred 

Program Magio internet Turbo 4 Solo Magio internet Turbo 4 Solo Magio internet Turbo 4 Solo Magio internet Turbo 4 Solo  7,56 € 9,00 €  / 271,10 Sk vopred 

Akciová cena platná počas 7.Akciová cena platná počas 7.Akciová cena platná počas 7.Akciová cena platná počas 7.----    30. mesiaca pri 2430. mesiaca pri 2430. mesiaca pri 2430. mesiaca pri 24----mesačnej viazanosti mesačnej viazanosti mesačnej viazanosti mesačnej viazanosti     Cena bez DPH/mesiac Cena s DPH/mesiac Splatnosť   ceny 

Program Magio internet Turbo 1 Magio internet Turbo 1 Magio internet Turbo 1 Magio internet Turbo 1  7,56 € 9,00 €  / 271,10 Sk vopred 

Program Magio internet Turbo 2Magio internet Turbo 2Magio internet Turbo 2Magio internet Turbo 2 15,08 € 17,95 € / 540,80 Sk vopred 

Program Magio internet Turbo 3Magio internet Turbo 3Magio internet Turbo 3Magio internet Turbo 3 21,81€ 25,95 € / 781,80 Sk vopred 

Program Magio internet Turbo 4Magio internet Turbo 4Magio internet Turbo 4Magio internet Turbo 4 29,37€ 34,95 € / 1 052,90 Sk vopred 

Program Magio internet Magio internet Magio internet Magio internet Turbo Turbo Turbo Turbo 1111    SoloSoloSoloSolo  7,56 € 9,00 €  / 271,10 Sk vopred 

Program Magio internet Magio internet Magio internet Magio internet Turbo Turbo Turbo Turbo 2222    SoloSoloSoloSolo 16,76 € 19,94 € /600,70 Sk vopred 

Program Magio internet Magio internet Magio internet Magio internet Turbo Turbo Turbo Turbo 3333    SoloSoloSoloSolo 23,49 € 27,95 € / 842,00 Sk vopred 

Program Magio internet Magio internet Magio internet Magio internet Turbo Turbo Turbo Turbo 4444    SoloSoloSoloSolo 31,05 € 36,95 € / 1 113,20 Sk vopred 
Akciová cena platná počas 1.Akciová cena platná počas 1.Akciová cena platná počas 1.Akciová cena platná počas 1.----    18. mesiaca pri 1218. mesiaca pri 1218. mesiaca pri 1218. mesiaca pri 12----mesačnej viazanostimesačnej viazanostimesačnej viazanostimesačnej viazanosti Cena bez DPH/mesiac Cena s DPH/mesiac Splatnosť   ceny 

Program Magio internet Turbo 2Magio internet Turbo 2Magio internet Turbo 2Magio internet Turbo 2 15,08 € 17,95 € / 540,80 Sk vopred 

Program Magio internet Turbo 3Magio internet Turbo 3Magio internet Turbo 3Magio internet Turbo 3 21,81€ 25,95 € / 781,80 Sk vopred 

Program Magio internet Turbo 4Magio internet Turbo 4Magio internet Turbo 4Magio internet Turbo 4 29,37€ 34,95 € / 1 052,90 Sk vopred 

Program Magio internet Turbo 2 SoloMagio internet Turbo 2 SoloMagio internet Turbo 2 SoloMagio internet Turbo 2 Solo 16,76 € 19,94 € /600,70 Sk vopred 

Program Magio internet Turbo 3 SoloMagio internet Turbo 3 SoloMagio internet Turbo 3 SoloMagio internet Turbo 3 Solo 23,49 € 27,95 € / 842,00 Sk vopred 

Program Magio internet Turbo 4 SoloMagio internet Turbo 4 SoloMagio internet Turbo 4 SoloMagio internet Turbo 4 Solo 31,05 € 36,95 € / 1 113,20 Sk vopred 

tabuľka č. 1 
    
Zmluvná pokuta za porušZmluvná pokuta za porušZmluvná pokuta za porušZmluvná pokuta za porušenie zmluvného záväzku doby  viazanosti 1enie zmluvného záväzku doby  viazanosti 1enie zmluvného záväzku doby  viazanosti 1enie zmluvného záväzku doby  viazanosti 12222////    24242424    mesiacovmesiacovmesiacovmesiacov Cena  bez DPH  Cena s DPH Splatnosť  

1.    Zmluvná pokuta za porušenie zmluvného záväzku doby    viazanosti pre programy Turbo 1, 
Turbo 2, Turbo 3, Turbo 4 a Turbo 1 Solo, Turbo 2 Solo, Turbo 3 Solo, Turbo 4 Solo 

220,00 € / 6 627,70 Sk   neuplatňuje sa jednorazovo 

  tabuľka č. 2 
 

tabuľka č. 3 
 
Akciová cena za zriadenie služby Akciová cena za zriadenie služby Akciová cena za zriadenie služby Akciová cena za zriadenie služby VRI (VRI (VRI (VRI (Magio internet TurboMagio internet TurboMagio internet TurboMagio internet Turbo    / / / / VRI Solo (Magio internet VRI Solo (Magio internet VRI Solo (Magio internet VRI Solo (Magio internet 
Turbo SoloTurbo SoloTurbo SoloTurbo Solo))))    pri 12/24pri 12/24pri 12/24pri 12/24----mesačmesačmesačmesačnej viazanostinej viazanostinej viazanostinej viazanosti 

Cena bez DPH Cena  s DPH Splatnosť ceny 

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

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

tabuľka č. 4 
 

Akciová cena za zriadenie služby Akciová cena za zriadenie služby Akciová cena za zriadenie služby Akciová cena za zriadenie služby VRI (VRI (VRI (VRI (Magio internet TurboMagio internet TurboMagio internet TurboMagio internet Turbo    / / / / VRI Solo (Magio internet VRI Solo (Magio internet VRI Solo (Magio internet VRI Solo (Magio internet Turbo Turbo Turbo Turbo 
SoloSoloSoloSolo))))    pri 12/24pri 12/24pri 12/24pri 12/24----mesačnej viazanostimesačnej viazanostimesačnej viazanostimesačnej viazanosti 

Cena bez DPH Cena s DPH Splatnosť ceny 

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

Cenový výmer č. 527/2010 
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Akciová cena „aDSL modem“Akciová cena „aDSL modem“Akciová cena „aDSL modem“Akciová cena „aDSL modem“    ----        typ modemu so zľavnenou cenou typ modemu so zľavnenou cenou typ modemu so zľavnenou cenou typ modemu so zľavnenou cenou 
zakúpený kzakúpený kzakúpený kzakúpený k    službe Internet službe Internet službe Internet službe Internet ––––    pripojenie do internetu prostredníctvom pripojenie do internetu prostredníctvom pripojenie do internetu prostredníctvom pripojenie do internetu prostredníctvom 
technológie aDSLtechnológie aDSLtechnológie aDSLtechnológie aDSL        vvvv    programoch programoch programoch programoch Magio internet Magio internet Magio internet Magio internet Turbo 1Turbo 1Turbo 1Turbo 1    ////    Turbo 2, Turbo 2, Turbo 2, Turbo 2, 
Magio internet Magio internet Magio internet Magio internet     Turbo 1 SoloTurbo 1 SoloTurbo 1 SoloTurbo 1 Solo    ////    Turbo 2 SoloTurbo 2 SoloTurbo 2 SoloTurbo 2 Solo 

Cena bez DPH Cena s DPH Splatnosť  
ceny 

Spôsob 
platby 

1. DSL  Wifi router 25,13 € 29,90 € / 900,80 Sk   jednorazovo v hotovosti pri 
doručení  

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

50,00 € / 1 506,30 Sk 
  

neuplatňuje sa  jednorazovo - 

2. DSL Ethernet modem    8,32 €  9,90 € / 298,20 Sk jednorazovo v hotovosti pri 
doručení  

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

50,00 € / 1 506,30 Sk 
 

neuplatňuje sa  jednorazovo - 

3. Vigor 2700 VoIP 75,55 € 89,90 € / 2 708,30 Sk   jednorazovo v hotovosti pri 
doručení 

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

65,00 € / 1 958,20 Sk 
 

neuplatňuje sa  jednorazovo - 

4. Vigor 2700 VGST 109,16 €  129,90 € / 3 913,40 Sk  jednorazovo v hotovosti pri 
doručení 

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

65,00 € / 1 958,20 Sk 
 

neuplatňuje sa  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 typ modemu so zľavnenou cenou typ modemu so zľavnenou cenou typ modemu so zľavnenou cenou 
zakúpený kzakúpený kzakúpený kzakúpený k    službe Internet službe Internet službe Internet službe Internet ––––    pripojenie do internetu pripojenie do internetu pripojenie do internetu pripojenie do internetu 
prostredníctvom technológie aDSL vprostredníctvom technológie aDSL vprostredníctvom technológie aDSL vprostredníctvom technológie aDSL v    programoch programoch programoch programoch Magio internet Magio internet Magio internet Magio internet 
Turbo 3Turbo 3Turbo 3Turbo 3    ////    Turbo 4, Turbo 4, Turbo 4, Turbo 4, Magio internet Magio internet Magio internet Magio internet Turbo 3 SoloTurbo 3 SoloTurbo 3 SoloTurbo 3 Solo    ////    Turbo 4 SoloTurbo 4 SoloTurbo 4 SoloTurbo 4 Solo 

Cena bez DPH Cena s DPH Splatnosť  ceny Spôsob platby 

1. DSL  Wifi router 0,84 €  1,00 € / 30,10 jednorazovo do faktúry 
Zmluvná pokuta za porušenie zmluvného záväzku doby viazanosti 
pri kúpe Wifi routra  

50,00 € / 1 506,30 Sk 
 

neuplatňuje sa jednorazovo - 

2. DSL Ethernet modem    0,84 €  1,00 € / 30,10 jednorazovo do faktúry 
Zmluvná pokuta za porušenie zmluvného záväzku doby viazanosti 
pri kúpe DSL Ethernet modem  

50,00 € / 1 506,30 Sk 
 

neuplatňuje sa jednorazovo - 

3. Vigor 2700 VoIP 41,93 € 49,90 € / 1 503,30 Sk   jednorazovo v hotovosti pri 
doručení 

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

65,00 € / 1 958,20 Sk 
 

neuplatňuje sa jednorazovo - 

4. Vigor 2700 VGST 83,95 €  99,90 € / 3 009,60 Sk  jednorazovo v hotovosti pri 
doručení 

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

 65,00 € / 1 958,20 Sk 
 

neuplatňuje sa jednorazovo - 

 tabuľka č. 6 

tabuľka č. 7 
 

Akciová cena „voľné vikendyAkciová cena „voľné vikendyAkciová cena „voľné vikendyAkciová cena „voľné vikendy    a sviatkya sviatkya sviatkya sviatky““““    ----        zakúpená kzakúpená kzakúpená kzakúpená k    službe Internet službe Internet službe Internet službe Internet ––––    pripojenie pripojenie pripojenie pripojenie     
do internetu prostredníctvom technológie aDSL  vdo internetu prostredníctvom technológie aDSL  vdo internetu prostredníctvom technológie aDSL  vdo internetu prostredníctvom technológie aDSL  v    programoch programoch programoch programoch Magio internet Magio internet Magio internet Magio internet Turbo 1Turbo 1Turbo 1Turbo 1    ////    
Turbo 1 SoloTurbo 1 SoloTurbo 1 SoloTurbo 1 Solo 

Cena bez 
DPH/mesiac 

Cena s DPH/mesiac Splatnosť   ceny 

Neobmedzený prenos dát počas víkendov a sviatkov    3,36 € 4,00 €/120,50Sk vopred 
tabuľka č. 8 

 
1. Účastník, ktorý si objedná jeden z programov Magio internet Turbo / Turbo Solo a zaviaže sa užívať vybraný program Magio internet Turbo / Turbo Solo 

počas 12 alebo 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 VRI (program Magio internet Turbo) / VRI Solo (program Magio internet Turbo Solo), resp. od 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 tohto CV bude cena za poskytovanie zvoleného programu Magio internet Turbo / Turbo Solo Účastníkovi účtovaná podľa 
platnej Tarify ako cena bez viazanosti. Prechod z vyššieho programu do nižšieho nie je povolený s výnimkou programu Turbo 2/ Turbo 2 Solo, kde je 

povolený prechod na program Turbo 1/ Turbo 1 Solo počas prvých 6 mesiacov. 
    
VVVV    prípade, že prípade, že prípade, že prípade, že účastník poruší zmluvný záväzok doby viazanosti účastník poruší zmluvný záväzok doby viazanosti účastník poruší zmluvný záväzok doby viazanosti účastník poruší zmluvný záväzok doby viazanosti 12/24 mesiacov pre jeden z programov Magio internet Turbo / Magio internet Turbo Solo  
vyplývajúci zo Zmluvy o pripojení alebo požiada o zmenu programu služby Magio internet Turbo / Turbo Solo počas 1.-24. mesiaca doby viazanosti 
v programoch Turbo 3 / Turbo 3 Solo, Turbo 4 / Turbo 4 Solo alebo 7.-24. mesiaca doby viazanosti v programoch Turbo 2 / Turbo 2 Solo 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 Služieb odstúpiť, je ST oprávnený vyúčtovať  účastníkovi zmluvnú pokutu za porušenie 
doby viazanosti stanovenú týmto cenovým výmerom v tabuľke č. 2. 
 
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. 

 

Jednorazová cena za zvýšenie rýchlosti upstreamu  pre balíky služby VysokorýchlostnýJednorazová cena za zvýšenie rýchlosti upstreamu  pre balíky služby VysokorýchlostnýJednorazová cena za zvýšenie rýchlosti upstreamu  pre balíky služby VysokorýchlostnýJednorazová cena za zvýšenie rýchlosti upstreamu  pre balíky služby Vysokorýchlostný    
internet Vysokorýchlostný internet internet Vysokorýchlostný internet internet Vysokorýchlostný internet internet Vysokorýchlostný internet SoloSoloSoloSolo    alebo DSL Internet alebo DSL Internet alebo DSL Internet alebo DSL Internet     do maximálnej rýchlosti do maximálnej rýchlosti do maximálnej rýchlosti do maximálnej rýchlosti 
512 kbit/s512 kbit/s512 kbit/s512 kbit/s 

Cena bez DPH Cena s DPH Splatnosť ceny 

Zvýšenie rýchlosti upstreamu  1,68 € 2,00 € / 60,30 Sk jednorazovo 
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2. Účastník má nárok na kúpu jedného koncového zariadenia za akciovú cenu podľa typu zvoleného programu Magio internet Turbo/Turbo Solo podľa tabuľky 
č. 5 alebo č. 6  . 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. 1097/2010. 
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. 
Modem podľa bodu 1 a 2 tabuľky č. 5 a 6 bude účastníkovi ponúkaný podľa aktuálnych skladových zásob ST bez možnosti výberu účastníkom.  
V prípade, že účastník poruší zmluvný záväzok doby viazanosti, vyplývajúci zo Zmluvy o pripojení v dĺžke 12 alebo 24 mesiacov v závislosti od dĺžky 
viazanosti  zvoleného programu, je ST oprávnený vyúčtovať účastníkovi zmluvnú pokutu, stanovenú týmto cenovým výmerom v tabuľke č. 5, 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. 

 
3. Účastník služby 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. 

 
4. Účastník služby VRI (v programe Magio internet Turbo 1 / VRI Solo (v progame internet Turbo 1 Solo) si môže podľa podmienok tohto CV,     tabuľka č. 8 

dokúpiť za poplatok neobmedzený prenos dát počas víkendov a sviatkov. Dáta, ktoré prenesú užívatelia služby „voľné víkendy a sviatky“ „voľné víkendy a sviatky“ „voľné víkendy a sviatky“ „voľné víkendy a sviatky“ programov Magio 
internet Turbo 1/Turbo 1 Solo počas víkendov a sviatkov sa nerátajú do objemu prenesených dát a nie sú spoplatňované. 

 

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 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 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. Podmienkou využívania benefitov platných k programom Magio internet Turbo Solo podľa tohto CV, je súčasné objednanie a aktivácia služby SMART 

v ktoromkoľvek programe služby SMART. Benefity k programom Magio internet Turbo Solo podľa tohto CV môže využiť aj existujúci účastník pokiaľ má 
aktivovanú službu SMART ku dňu predloženia návrhu Dodatku k Zmluve o pripojení. 

 
9. Akciová cena na zvýšenie rýchlosti upstreamuzvýšenie rýchlosti upstreamuzvýšenie rýchlosti upstreamuzvýšenie rýchlosti upstreamu  do maximálnej rýchlosti 512 kbit/s sa vzťahuje na každéhokaždéhokaždéhokaždého účastníkaúčastníkaúčastníkaúčastníka služby  VRI alebo VRI Solo, ktorý v čase 

platnosti tohto CV požiada o zvýšenie rýchlosti upstreamu. zvýšenie rýchlosti upstreamu. zvýšenie rýchlosti upstreamu. zvýšenie rýchlosti upstreamu. Zvýšenie rýchlosti upstreamu sa nevzťahuje na programy Magio internet Turbo 4 alebo Magio 
internet 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. 7. 
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 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. 
 

10. Existujúci účastník služby DSL internet, ktorý využíva niektorý z programov služieb 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 el. 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 12, resp.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 jeho bol pôvodne užívateľom služby VRI Solo   

� využitie ponuky na predčasné ukončenie viazanosti dohodou podľa tohto cenového výmeru sa nevzťahuje na prípad prechodu zo služby DSL Internet 

alebo Vysokorýchlostný internet na službu Vysokorýchlostný internet Solo. ponuku na predčasné ukončenie viazanosti dohodou podľa tohto cenového 

výmeru nemôže využiť účastník, ktorý využil akúkoľvek akciovú ponuku, ktorej súčasťou bolo poskytnutie PC alebo notebooku za zvýhodnenú cenu  

� bod 8 tohto CV nie je možné kombinovať s CV č. 66753/2009 (Prechod z VRI na VRI Solo a opačne). 

 
11. Existujúci účastník služby Magio internet Turbo / Turbo Solo, ktorý si objedná službu Magio internet Turbo / Turbo Solo a uzavrie Špecifikáciu k Zmluve o 

pripojení týchto služieb, má nárok na pripísanie 3000 bodov na konto vernostného programu ST max klub. 
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 Magio internet Turbo / Turbo Solo, ktorý si objednáva službu Magio internet Turbo / Turbo Solo 

� účastník pri objednávaní služby požiada o pripočítanie 3000 bodov max klubu 
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� účastník má vyhovujúcu platobnú disciplínu 

 
Pripočítanie nastane v účte za telekomunikačné služby, kde bude služba prvýkrát účtovaná. 
           

12. 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 účinnosť účinnosť účinnosť dňom    1. februára 1. februára 1. februára 1. februára 2020202010101010    a jeho účinnosť  končí končí končí končí dňa    33331111....    marca marca marca marca     2020202010101010    (vrátane)....    
    
Konverzný kurz: 30,1260 Sk/€ 
 
V Bratislave, dňa 21.1.2010     
 
Gerald Blessing,Gerald Blessing,Gerald Blessing,Gerald Blessing,v.r.v.r.v.r.v.r. 
Riaditeľ pre MaP rezidenčným zákazníkom  


