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I.Časť 
Všeobecné ustanovenia a zriadenie služby ADSL pripojenia 

 

1.1. Služba ADSL pripojenia (ďalej len „služba“‘) je poskytovaná na základe Zmluvy o pripojení podľa technických možností Slovanet-u, a.s. (ďalej len 
„poskytovateľ“), Všeobecných podmienok poskytovateľa na poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby sprostredkovania prístupu do siete 
internet (ďalej len „všeobecné podmienky“) a Tarify na poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby sprostredkovania prístupu do siete internet, 
Oddiel E- Doplnkové služby.  

1.2. Služba predstavuje verejnú elektronickú komunikačnú službu sprostredkovania prístupu do siete Internet, ktorá pozostáva zo sprostredkovania prístupu do 
siete internet prostredníctvom ADSL pripojenia (ďalej len „DSL pripojenie“) a z prístupu k širokopásmovým službám pomocou ADSL technológie (ďalej len 
„DSL prístup“). ADSL technológia (Asymmetric Digital Subscriber Line) umožňuje účastníkovi asymetrický dátový prístup k verejnej elektronickej 
komunikačnej službe, pričom v smere od poskytovateľa služby k účastníkovi (download) je prenosová rýchlosť dátového signálu vyššia ako v smere od 
účastníka k poskytovateľovi služby (upload). Podmienkou zriadenia tejto služby je funkčný DSL prístup a modem. 

1.3. Služba je poskytovaná vo vybraných lokalitách alebo v lokalitách so špeciálnym režimom. Dostupnosť služby si účastník overí na stránke poskytovateľa 
www.slovanet.sk. Lokality so špeciálnym režimom sú lokality, kde je možné zriadiť službu len v obmedzenej forme, a to v najnižších rýchlostiach, t.j. 2048 
kbit/s download a 256 kbit/s upload a 2560 kbit/s download a 256 kbit/s. V týchto lokalitách je možné používať len vybrané typy koncových zariadení (modem, 
smerovač), ktorých zoznam je uverejnený na stránke poskytovateľa.  

1.4. Účastník môže používať iba také telekomunikačné zariadenia (modemy, smerovače, splittre), ktorých technická spôsobilosť bola schválená príslušnými 
právnymi predpismi a sú poskytovateľom  odporučené na pripojenie do jeho verejnej siete. Ich zoznam sa nachádza na www.slovanet.sk 

1.5. Automatickou súčasťou poskytovania služby nie je dodávka, konfigurácia ani inštalácia koncového zariadenia (modem, smerovač). 

1.6. Zriadenie služby možno uskutočniť samoinštaláciou alebo prostredníctvom povereného technika poskytovateľa: 

1.6.1 Zriadenie samoinštaláciou je možné len vo vybraných lokalitách podľa technických možností poskytovateľa. Účastník vykonáva samoinštaláciu sám 
podľa manuálu, priloženom v samoinštalačnom balíčku. Samoinštalačný balíček bude účastníkovi doručený zásielkovou službou spolu s koncovým 
zariadením, ak si ho účastník objednal (tzv. kompletný samoinštalačný balíček). Pod zriadením služby samoinštaláciou sa myslí montáž splittra podľa 
manuálu priloženom v samoinštalačnom balíčku , overenie funkčnosti služby cez prístupové meno a heslo a konfigurácia služby na telekomunikačných 
zariadeniach poskytovateľa. Samoinštalačný balíček pozostáva zo splittra (rozdeľovača), prepojovacích káblov a manuálu (tzv. základný 
samoinštalačný balíček). Služba sa považuje za zriadenú a spoplatňuje sa odo dňa prvého prihlásenia/ použitia, najneskôr však 7. kalendárny deň odo 
dňa jej zriadenia. 

1.6.2 Ak nie je možné zriadenie služby prostredníctvom samoinštalácie, služba sa zriaďuje prostredníctvom povereného technika poskytovateľa. Pod 
zriadením služby prostredníctvom povereného technika sa rozumie predvedenie funkčnosti DSLprístupu na služobnom modeme, služobnom 
prenosnom PC a služobnom konte. 

1.6.3 V prípade, že službu nebolo možné zriadiť, účastník je povinný vrátiť poskytovateľovi samoinštalačný baliček, ako i koncové zariadenie ak si ho 
účastník od poskytovateľa objednal, nepoškodené a v pôvodnom obale, v opačnom prípade mu bude vyúčtovaná za nevrátený tovar plná cena. 

1.6.4 Ak účastník vypovie zmluvu o pripojení pred dňom zriadenia služby, je povinný zaplatiť poskytovateľovi všetky náklady, vzniknuté v súvislosti so 
zriadením služby. Tým nie je dotknuté právo poskytovateľa požadovať dojednanú zmluvnú pokutu alebo náhradu škody. 

1.7. Samoinštaláciu služby je účastník povinný vykonať do 48 hodín od prevzatia samoinštalačného balíčka. V prípade komplikácií pri zriaďovaní účastník 
neodkladne kontaktuje poskytovateľa na čísle, uvedenom v manuáli pre samoinštaláciu (na tel. čísle technickej podpory 02/208 28 119).  

1.8. Ak je pre zriadenie (preloženie alebo premiestnenie) služby potrebné vybudovať nový vnútorný rozvod/y z dôvodu, že vnútorná časť prípojného vedenia 
nevyhovuje technickým podmienkam potrebným pre poskytovanie služby alebo je potrebné ho vybudovať, je možné službu zriadiť za podmienky, že užívateľ 
zabezpečí na svoje náklady a zodpovednosť súhlas vlastníka resp. správcu nehnuteľnosti s rekonštrukciou, výmenou alebo vybudovaním danej časti 
prípojného vedenia a v prípade, že vlastník nehnuteľnosti nie je súčasne aj vlastníkom alebo správcom vnútorných rozvodov, ktoré sa majú vymeniť alebo 
zrekonštruovať aj súhlas tohto vlastníka alebo správcu vnútorných rozvodov. Vybudované prípojné vedenie zostáva majetkom poskytovateľa, aj keď účastník 
zaplatil pri zriaďovaní služby Tarifou stanovené poplatky. 

1.9. Služba je zriadená do priestorov, v ktorých sa nachádza koncový bod siete poskytovateľa. 

1.10. Účastník je povinný pri zriaďovaní služby ako i pri odstraňovaní vzniknutých porúch, poskytnúť poskytovateľovi potrebnú súčinnosť, ako i presne označiť a 
oznámiť mu všetky jemu známe skryté vedenia existujúcich inžinierskych sietí  a iné  rozvody.  

1.11. Účastník zabezpečí, že v prípade poruchy bude v mieste servisného zásahu zaistený vstup pre servisnú skupinu, ako i poskytnutá nutná súčinnosť 
a spolupráca. V prípade servisného zásahu, uskutočneného na základe nahlásenia poruchy zo strany účastníka, ktorá nebola spôsobená na 
telekomunikačných zariadeniach vo vlastníctve poskytovateľa, účtuje poskytovateľ cenu podľa Tarify. 

1.12. Služba s mesačným fakturačným obdobím sa spoplatňuje odo dňa jej sprístupnenia. Ak bude služba sprístupnená počas aktuálneho fakturačného obdobia, 
bude účastníkovi vyúčtovaná alikvótna čiastka za dané obdobie. V prípade úspešného zapojenia účastníka do Programu bude časť ceny služby účastníkovi 
hradená prostredníctvom príspevku ministerstva. Výška príspevku je 234 Sk s DPH a bude účastníkovi poskytovaná po dobu 24  mesiacov od zriadenia 
služby. Po uplynutí tejto doby bude účastník hradiť plnú cenu za službu. 

1.13. V prípade, že účastník požiada o zmenu služby ADSL pripojenia počas fakturačného obdobia a Slovanet obdrží žiadosť o zmenu najneskôr do 20.dňa 
kalendárneho mesiaca (20. deň vrátane), zmena sa uplatní 1. dňom kalendárneho mesiaca nasledujúcom po mesiaci, v ktorom účastník o túto zmenu 
požiadal. V prípade, že účastník požiadal o zmenu služby po 21.dni kalendárneho mesiaca (21.deň vrátane), bude zmena uskutočnená k 1. dňu kalendárneho  

 



Tarifa na poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby  
sprostredkovania prístupu do siete internet,  

Oddiel B-  ADSL pripojenie 
Platnosť od 01.09.2008  

Slovanet, a. s.  
Záhradnícka 151, 821 08  Bratislava 2 IČO: 35765143, IČ DPH: SK2020254621 
tel.: 02 / 208 28 111, fax: 02 / 208 28  222 Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri  
e-mail: office@slovanet.sk, www.slovanet.sk Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2103/B 

 

2 

 

mesiaca, nasledujúceho po uplynutí mesiaca nasledujúceho bezprostredne po mesiaci, v ktorom účastník o túto zmenu požiadal. O zmenu služby nemôže 
požiadať účastník, ktorý sa zapojil do Programu a to počas prvých 24 mesiacov viazanosti, prípadne účastník, ktorý využil určené akciové ponuky. 

1.13.1 Ak účastník uzavrie na službu zmluvu o pripojení na dobu určitú (ďalej len „doba viazanosti“) a požiada o zmenu služby počas trvania tejto doby, a to 
z produktu s nižším mesačným paušálom na produkt s vyšším mesačným paušálom, bude mu účtovaná čiastka za vyšší mesačný paušál. 
Účastníkovi nebude fakturovaný poplatok za zmenu. 

1.13.2 Ak účastník uzavrie na službu zmluvu o pripojení s dobou viazanosti a požiada o zmenu služby počas trvania tejto doby, a to z produktu  s vyšším 
mesačným paušálom na produkt s nižším mesačným paušálom, bude mu fakturovaný nižší mesačný paušál a poplatok za zmenu podľa tejto Tarify.   

1.14. Ak účastník uzavrie na službu zmluvu o pripojení s dobou viazanosti a poskytovateľ bude nútený pred uplynutím doby viazanosti zmluvu ukončiť alebo bude 
nútený prerušiť poskytovanie služby preto, že účastník porušil svoju povinnosť alebo ak pred uplynutím doby viazanosti bude platnosť zmluvy ukončená 
dohodou na návrh účastníka, je účastník povinný: 

a) zaplatiť poskytovateľovi zmluvnú pokutu stanovenú touto Tarifou 
b) uhradiť všetky svoje finančné záväzky za služby, ktoré mu Slovanet poskytoval 

1.15. Ak účastník uzavrie na službu zmluvu o pripojení s dobou viazanosti a počas doby viazanosti dôjde k zániku Zmluvy o pripojení na poskytovanie verejnej 
telefónnej služby alebo verejnej telekomunikačnej služby ISDN, vo vzťahu ku ktorej bol produkt zriadený a poskytovaný, je účastník povinný zaplatiť 
poskytovateľovi zmluvnú pokutu stanovenú touto Tarifou. 

1.16. Cena za poskytovanie služby bude účastníkovi fakturovaná v plnej výške počas celej doby dočasného prerušenia poskytovania služby.  

1.17. Ak dôjde k preloženiu služby na žiadosť účastníka, pričom účastník súčasne požiada o prerušenie poskytovania služby na pôvodnom mieste alebo požiada 
o prerušenie poskytovania služby v prípade nemožnosti preloženia ako výsledku technického prešetrenia, cena sa uplatňuje len za obdobie, v ktorom bolo 
poskytovanie služby prerušené. 

1.18. Poskytovateľ bude k cenám účtovať daň z pridanej hodnoty podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty (DPH). 

1.19. K všetkým produktom služby ADSL pripojenia si môže účastník objednať doplnkové služby uvedené v Tarife na poskytovanie verejnej elektronickej 
komunikačnej služby, Oddiel E- Doplnkové služby.  

1.20. Všetky ceny bez DPH, uvedené v tejto Tarife, môžu byť použité ako podklady na  vystavenie faktúry. 
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2.1 Všeobecné ustanovenia - produkty ADSL pripojenia 

2.1.1. V rámci služby poskytovateľ ponúka účastníkovi produktové rady Super Internet, GoDSL, officeDSL a GoDSL Junior. Produkty, ktoré tieto produktové rady 
zahŕňajú, umožňujú účastníkovi prístup k širokopásmovým službám pomocou technológie ADSL pri využití metalického prenosového média, zriadeného pre 
poskytovanie verejnej telefónnej služby alebo verejnej telekomunikačnej služby ISDN. Produkty je možné poskytovať len súčasne s verejnou telefónnou 
službou alebo verejnou telekomunikačnou službou ISDN. Produkty zahrňujú zriadenie a prevádzkovanie DSL prístupu a zriadenie a prevádzkovanie DSL 
pripojenia. 

2.1.2. Produkty podľa bodu 2.1.1. je možné zriadiť a poskytovať iba k tomu prístupu účastníka, ktorý je na základe Zmluvy o pripojení na poskytovanie verejnej 
telefónnej služby alebo verejnej telekomunikačnej služby ISDN uzatvorenej so spoločnosťou Slovak Telekom, a.s., oprávneným užívateľom telefónnej 
prípojky TP1 alebo ISDN BRA. Nakoľko produkty je možné zriadiť a poskytovať len súčasne s verejnou telefónnou službou alebo verejnou telekomunikačnou 
službou ISDN, účastník sa zaväzuje, že počas trvania zmluvy o pripojení na poskytovanie Služby telefónnu prípojku TP1 alebo ISDN BRA nezruší, ani ju 
nepreloží na miesto, na ktorom sa Služba nedá poskytovať. Za porušenie tejto povinnosti môže Slovanet uplatňiť voči účastníkovi zmluvnú pokutu podľa bodu 
2.4. tejto Tarify a podľa príslušného cenového výmeru. 

2.1.3.Produkty je možné zriadiť a poskytovať len: 

a) na telefónnej prípojke 1 so samostatným pripojením, na ktorej je aktivovaný jeden z volacích programov: Doma Štandard, Doma, Pohoda, Doma Extra, Doma 
Maxi, Biznis Štandard a Biznis Aktiv 

b) na telefónnej prípojke 1 so samostatným pripojením, ktorá je zaradená do voliteľného volacieho programu: Biznis Partner, Biznis Partner 60/200/300 a do 
Voice VPN 

c) iba na základnom prístupe ISDN BRA, na ktorom je aktivovaný jeden z volacích programov: Biznis Klasik Duo, ISDN Komfort, Biznis Dynamik Duo, Biznis 
Profi Duo alebo 

d) iba na základnom prístupe ISDN BRA, ktorý je zaradený do voliteľného volacieho programu Biznis Partner, Biznis Partner 60/200/300 a do Voice VPN 

2.1.4. Produkty nie je možné zriadiť: 

a) na telefónnej prípojke 1 so samostatným pripojením, na ktorej je voliteľný volací program Doma Mini alebo Zvýhodnený volací program. O zmenu volacieho 
programu, na ktorom je zriadený niektorý z produktov, na volací program, na ktorom nie je možné zriadiť produkt, môže účastník požiadať až potom, ako 
dôjde k zrušeniu produktu. 

b) na TP2M alebo na prístupe ISDN PRA 
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c) na TP1 s podvojným pripojením 
d) na TP1 využívajúcej službu Predvoľba 
e) V prípade, že je na prístupoch ISDN BRA aktivovaná doplnková služba DDI, produkt je možné zriadiť iba na pilotné čísla ISDN BRA prístupov, na ktoré 

účastník túto službu požaduje. Produkt je možné zriadiť len pre každé ISDN BRA osobitne 
f) TP1 využívajúce službu Predvoľba z dôvodu technickej neuskutočniteľnosti, prípadne ak je TP1 napojená na PCO (tzv. pult centrálnej ochrany) 

2.1.5. Produkt „Príplatok za zriadenie“ a produkty „Príplatok 1, 2, 3, 4“ je možné aktivovať len k produktom, uvedeným v bodoch 2.2.4 a 2.2.5. a 2.2.6., pričom 
podmienkou jeho aktivácie je prípojné vedenie, ktoré nie je využívané na poskytovanie verejnej telefónnej služby alebo verejnej telefónnej služby ISDN. (t.z. 
príplatok/ tky za poskytovanie produktu/ov bez nutnosti telefónnej prípojky). Prípojné vedenie, ktoré nie je využívané na poskytovanie verejnej telefónnej 
služby alebo verejnej telefónnej služby ISDN, je nutnou podmienkou aj v prípade produktov Super Internet, uvedených pod bodom 2.2.3. K daným produktom 
však nedochádza k aktivácii služby „Príplatok za zriadenie a „Príplatok 1,2,3, a 4“. 

2.1.6. Ak dôjde k zmene TP1 na ISDN BRA príp. naopak, znamená to zánik jedného zmluvného vzťahu a uzavretie nového. V tomto prípade môže účastník 
požiadať o súčasné zriadenie služby  k novozriadenej TP1 alebo ISDN BRA, pričom znovuzriadenie služby , ako i zmluvná pokuta, sa neuplatňujú. Produkt  je 
v tomto prípade spoplatňovaný odo dňa zriadenia TP1 alebo ISDN BRA 

2.1.7. V prípade, že dôjde k zrušeniu TP1 alebo ISDN BRA, na ktorých je zriadená služba, dochádza zároveň aj k zániku zmluvy o pripojení na poskytovanie služby. 
Pri zrušení služby sa už zaplatená cena za zriadenie resp. preloženie služby nevracia, ani sa o ňu neznižuje cena za zriadenie na inom mieste alebo 
preloženie služby na iné miesto. 

2.1.8. Ak účastník požiada o zmenu produktu, zmena nadobudne účinnosť zriadením nového produktu. O zmenu musí účastník požiadať písomne, pričom zmena  
produktu z nižšieho mesačného paušálu alebo nižšej rýchlosti na vyšší paušál/vyššiu rýchlosť nie je spoplatňovaná. Za zmenu produktu z vyššieho 
mesačného paušálu na nižší, ako i z vyššej rýchlosti na nižšiu, je účastníkovi účtovaná cena podľa Tarify. Uvedené neplatí pre účastníka, ktorý sa zapojil do 
Programu. 

2.1.9. V prípade, že účastník požiada o zmenu počas doby viazanosti, táto nezaniká zmenou produktu: 

a) Ak účastník zmení produkt s dobou viazanosti na iný produkt bez doby viazanosti, účastník pokračuje v dobe viazanosti na novom produkte. 
b) Ak účastník zmení produkt s dobou viazanosti na iný produkt s dobou viazanosti, táto mu začína plynúť nanovo. 

2.1.10.O zmenu volacieho programu, na ktorom je zriadený produkt Super Internet, GoDSL alebo officeDSL, na iný voliteľný volací program, na ktorom tento 
produkt nie je možné zriadiť, môže účastník požiadať až vtedy, ak dôjde k zrušeniu Super Internet, GoDSL alebo officeDSL produktu. 

2.1.11.Doplnkové služby si môže účastník objednať aj telefonicky na čísle uvedenom na www.slovanet.sk. V tomto prípade dôjde k telefonickému uzavretiu Dodatku 
k zmluve o pripojení. Dodatok nadobudne účinnosť zriadením objednanej doplnkovej služby. Uhradením prvej faktúry účastník potvrdzuje telefonickú 
objednávku, teda uzavretie Dodatku za podmienky, že voči výške faktúrovanej ceny za objednanú doplnkovú službu nepodá písomnú reklamáciu a to v lehote 
do 5 pracovných dní odo dňa zaplatenia faktúry 

2.1.12.V prípade, že chce účastník prejsť zo služby ST DSL na produkty GoDSL, officeDSL alebo Super Internet a ak má zmena nastať kontinuálne, musí urobiť 
nasledovné: 

a) účastník doručí do spoločnosti Slovak Telekom, a.s. písomnú výpoveď/ resp Dohodu o zániku zmluvného vzťahu, upravujúceho poskytovanie verejnej 
telekomunikačnej služby ST DSL (ďalej len „Zmluva o pripojení ST DSL“)  

b) v prípade produktov podľa bodu 2.2.3., 2.2.4, resp. 2.2.5. musí účastník resp. poskytovateľ po dohode s účastníkom doručiť do spoločnosti Slovak Telekom, 
a.s. písomnú výpoveď resp. Dohodu o zániku zmluvného vzťahu, upravujúceho: 

 

• poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL (ďalej len „Zmluva o pripojení ST DSL“)   
• zmluvného vzťahu, upravujúceho poskytovanie verejnej telefónnej služby alebo verejnej telefónnej služby ISDN. 
 

c) po akceptovaní výpovede Zmluvy o pripojení podľa bodu a) alebo podľa bodu b) zo strany ST začne účastníkovi plynúť výpovedná lehota. Kontinuálne 
zriadenie služby prechodom z ST DSL môže nastať jedine v prípade, že dôjde k uzavretiu zmluvy o pripojení najneskôr 20 dní pred ukončením zmluvného 
vzťahu so spoločnosťou Slovak Telekom, a.s. na službu ST DSL alebo na službu ST DSL a zároveň verejnú telefónnu službu resp. verejnú telefónnu službu 
ISDN.  

2.2 Zriadenie a popis produktov  

2.2.1 Zriadenie všetkých produktov je spoplatňované podľa cien, uvedených v bode 2.3.1. tejto Tarify. Poskytovateľ poskytuje v rámci služby produktové rady: 
• Produktový rad Super Internet 
• Produktový rad GoDSL 
• Produktový rad officeDSL 
• Produktový rad GoDSL Junior 

2.2.2 Zriadenie a poskytovanie produktov GoDSL Junior sa uskutočňuje na základe akčného plánu vlády nazvaného Internet pre vzdelávanie (ďalej len „Program“). 
Podmienky pre plnenie Programu sú obsahom Zmluvy o podpore penetrácie vysokorýchlostného pripojenia na Internet (ďalej len „zmluva o podpore“), ktorú 
poskytovateľ uzavrel s Ministerstvom dopravy, pôst a telekomunikácií SR (ďalej len „ministerstvo“). Zmluva o podpore je zverejnená na internetovej stránke 
poskytovateľa-  www.slovanet.sk.  

a) Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe udeleného plnomocenstva bude v mene účastníka podávať ministerstvu žiadosti o  poskytnutie príspevku na 
pripojenie, zastupovať účastníka pred ministerstvom vo všetkých záležitostiach súvisiacich s podaním a vybavovaním žiadosti o príspevok a v mene 
účastníka prijímať poskytnutý príspevok na osobitný účet zriadený na tento účel.  

b) Účastník sa zaväzuje, že: 
- poskytovateľovi bez zbytočného odkladu oznámi každú zmenu skutočností, ktoré sú podmienkou na poskytnutie príspevku a iných výhod vyplývajúcich z 

Programu.  
- bez zbytočného odkladu predloží poskytovateľovi dokumenty a poskytne mu informácie, ktoré je ministerstvo oprávnené požadovať od poskytovateľa za 

účelom kontroly plnenia Programu.  
- v mieste svojho trvalého bydliska umožní poskytovateľovi a ministerstvu vykonať kontrolu plnenia Programu 
- umožní, aby poskytovateľ, ministerstvo alebo nimi poverené osoby spracúvali osobné údaje uvedené v tejto zmluve podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o 

ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov na účely plnenia Programu. 
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2.2.3 V rámci produktového radu Super Internet poskytovateľ ponúka nasledovné produkty: 

a) Dátovo obmedzený (meraný) produkt – Super Internet Doma a Super Internet Plus. Ide o časovo neobmedzené produkty so stanoveným limitom pre objem 
prenesených dát, ktoré sú zahrnuté v cene produktov (tzv. predplatený objem dát). Dáta, ktoré účastníci prenesú nad stanovený limit, sú spoplatňované podľa 
bodu 2.3.6.b). Do objemu prenesených dát sa počíta súčet prenesených dát v smere k účastníkovi a od účastníka počas pracovných dní. Dáta, ktoré 
účastníci prenesú cez víkendy a sviatky, sa do objemu prenesených dát nezapočítavajú a nie sú spoplatňované. Maximálna rýchlosť prístupu do siete internet 
pri týchto produktoch je uvedená v bode 2.3.2. a). 

b) Dátovo a časovo neobmedzené (nemerané) produkty – Super Internet Naplno, Super Internet Standard a Super Internet Extrem. Ide o  produkty, pri ktorých 
nie je účtovaná cena za prenesené dáta. Maximálna rýchlosť je uvedená v bode 2.3.2. a) 

c) Dátovo obmedzený (meraný) produkt bez predplateného objemu dát – Super Internet Variant. Ide o časovo neobmedzený produkt bez stanoveného limitu pre 
objem prenesených dát, ktoré sú zahrnuté v cene produktu (tzv. predplatený objem dát). Každý začatý GB (gigabyte) dát, ktoré účastníci prenesú, je 
spoplatňovaný podľa bodu 2.3.6.c) Do objemu prenesených dát sa počíta súčet prenesených dát v smere k účastníkovi a od účastníka počas pracovných dní. 
Dáta, ktoré účastníci prenesú cez víkendy a sviatky, sa do objemu prenesených dát započítavajú a sú spoplatňované. Maximálna rýchlosť prístupu do siete 
internet pri týchto produktoch je uvedená v bode 2.3.2. a). 

2.2.4 V rámci produktového radu GoDSL poskytovateľ ponúka nasledovné produkty: 

a) Dátovo obmedzené (merané) produkty – GoDSL 600, 600 Plus, 1200, 2400, 4800. Ide o časovo neobmedzené produkty so stanoveným limitom pre objem 
prenesených dát, ktoré sú zahrnuté v cene produktu (tzv. predplatený objem dát). Dáta, ktoré účastníci prenesú nad stanovený limit, sú spoplatňované podľa 
bodu 2.3.6.b). Do objemu prenesených dát sa počíta súčet prenesených dát v smere k účastníkovi a od účastníka počas pracovných dní. Dáta, ktoré 
účastníci prenesú cez víkendy, sa do objemu prenesených dát nezapočítavajú a nie sú spoplatňované (s výnimkou produktu GoDSL 600). Maximálna 
rýchlosť prístupu do siete internet pri týchto produktoch je uvedená v bode 2.3.2. c). 

b) Časovo neobmedzený (dátovo podmienene meraný) produkt- GoDSL Home. Ide o časovo a dátovo neobmedzený produkt denne v čase od 16.00- 24 00 
hod.. Účastníci platia v príslušnom fakturačnom období naviac iba za dáta, ktoré prenesú mimo stanoveného času. Tieto dáta sú spoplatňované podľa bodu 
2.3.6.a). Do objemu prenesených dát sa počíta súčet prenesených dát v smere k účastníkovi a od účastníka, ako i prenos nevyžiadaných dát. Maximálna 
rýchlosť prístupu do siete internet je 2048/256 kbit/s.  

c) Dátovo a časovo neobmedzený (nemeraný) produkt – GoDSL Total Ide o  produkt, pri ktorom nie je účtovaná cena za prenesené dáta. Maximálna rýchlosť je 
2048/256 kbit/s 

2.2.5  V rámci produktového radu officeDSL poskytovateľ ponúka nasledovné produkty: 

a) Dátovo obmedzené (merané) produkty – officeDSL 0,6; 1,2; 3; 6; 18; 28 a 38. Ide o časovo neobmedzené produkty so stanoveným limitom pre objem 
prenesených dát, ktoré sú zahrnuté v cene produktu (tzv. predplatený objem dát). Dáta, ktoré účastníci prenesú nad stanovený limit, sú spoplatňované podľa 
bodu 2.3.6.b). Do objemu prenesených dát sa počíta súčet prenesených dát v smere k účastníkovi a od účastníka počas pracovných dní. Dáta, ktoré účastníci 
prenesú cez víkendy, sa do objemu prenesených dát nezapočítavajú a nie sú spoplatňované (s výnimkou produktov officeDSL 0,6 a officeDSL 1,2). 
Maximálna rýchlosť prístupu do siete internet pri týchto produktoch je uvedená v bode 2.3.2. d). 

b) Dátovo a časovo neobmedzený (nemeraný) produkt - officeDSL Standard. Ide o  produkt, pri ktorom nie je účtovaná cena za prenesené dáta. Maximálna 
rýchlosť je uvedené v bode 2.3.2. d).  

2.2.6 V rámci produktového radu GoDSL Junior poskytovateľ ponúka nasledovné produkty: 

a) Dátovo obmedzené (merané) produkty – GoDSL Junior, GoDSL Junior Mini, GoDSL Junior Mini Plus a GoDSL Junior Extra. Ide o časovo neobmedzené 
produkty so stanoveným limitom pre objem prenesených dát, ktoré sú zahrnuté v cene produktu (tzv. predplatený objem dát). Dáta, ktoré účastníci prenesú 
nad stanovený limit, sú spoplatňované podľa bodu 2.3.5.b). Do objemu prenesených dát sa počíta súčet prenesených dát v smere k účastníkovi a od 
účastníka počas pracovných dní. Dáta, ktoré účastníci prenesú cez víkendy, sa do objemu prenesených dát nezapočítavajú a nie sú spoplatňované 
(s výnimkou produktu GoDSL Junior Mini). Maximálna rýchlosť prístupu do siete internet pri týchto produktoch je uvedená v bode 2.3.4.e), f), g) 

b) Dátovo a časovo neobmedzený (nemeraný) produkt – GoDSL Junior Flat. Ide o  produkt, pri ktorom nie je účtovaná cena za prenesené dáta. Maximálna 
rýchlosť je uvedená v bode 2.3.5. e), f), g). 

 

2.2.7 Produkty GoDSL JUNIOR  a výhody spojené s Programom  môže podľa definície ministerstva využívať výlučne osoba, ktorá spĺňa podmienky Programu. 
Podmienky pre splnenie Programu sú obsahom Zmluvy o podpore penetrácie vysokorýchlostného pripojenia na Internet (ďalej len „zmluva o podpore“), ktorú 
poskytovateľ uzavrel s Ministerstvom dopravy, pôst a telekomunikácií SR (ďalej len „ministerstvo“). Zmluva o podpore je zverejnená na internetovej stránke 
poskytovateľa-  www.slovanet.sk 

2.2.8 Ak nebude možné zriadiť produkty GoDSL Junior, zmluva o pripojení sa od začiatku zrušuje a účastník je povinný vrátiť poskytovateľovi neporušené koncové 
zariadenie, splitter, slúchadlá s mikrofónom a vzdelávací balíček poskytnutý Ministerstvom dopravy pôst a telekomunikácií SR (ďalej len „vzdelávací balíček“). 

2.2.9 Produkt „Zriadenie- príplatok“ znamená príplatok za zriadenie produktu GoDSL, officeDSL alebo GoDSL Junior  za splnenia podmienok podľa bodu 2.1.5. 

2.2.10Produkty „Príplatok 1, 2, 3, 4“ znamenajú príplatok k mesačnému paušálu za produkty uvedené v bodoch 2.2.4., 2.2.5. a 2.2.6. za poskytovanie podľa 
podmienok uvedených v bode 2.1.5.  

2.2.11Ak účastník využíva dátovo merané produkty (2.2.3.a),  2.2.4.a), 2.2.5 a) a 2.2.6.a)) a za príslušné fakturačné obdobie prekročí predplatený  objem dát, bude 
mu účtovaná za každý aj začatý MB (megabyte) navyše predplateného objemu cena podľa tejto tarify a príslušného produktu. Účastníkovi bude do celkového 
objemu prenesených dát započítaný aj prenos nevyžiadaných dát. Dáta, prenesené počas víkendov a sviatkov, nie sú zahrnuté do celkového objemu 
prenesených dát a nie sú spoplatňované, čo však neplatí v prípade produktov GoDSL 600, officeDSL 0,6 a officeDSL 1,2. 

2.2.12Ak účastník využíva produkt GoDSL Home (2.2.4. b)) a za príslušné fakturačné obdobie prenesie dáta mimo vyhradeného časového intervalu, bude mu 
účtovaná za každý aj začatý MB (megabyte) cena podľa tejto tarify a príslušného produktu. Účastníkovi bude do celkového objemu prenesených dát 
započítaný aj prenos nevyžiadaných dát.  

2.2.13 Mesačný poplatok za produkty uvedené v bode 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5. a 2.2.6. pozostáva z paušálneho poplatku a z poplatkov za: 
a) dáta prenesené nad stanovený limit  podľa 2.3.6.b) (u dátovo meraných produktov podľa bodu 2.2.3.a), 2.2.4. a), 2.2.5.a), 2.2.6.a)) 
b) dáta prenesené mimo stanoveného času podľa bodu 2.3.6. a) ( u produktu GoDSL Home) 

2.2.14 Paušálny poplatok za produkt  je fakturovaný za aktuálny mesiac a poplatky za prenesené dáta sú fakturované v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom  
došlo k prenosu dát, prekročeniu limitu pre objem prenesených dát alebo k prenosu dát mimo stanoveného času.  
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2.2.15 Pri dočasnom prerušení poskytovania produktu Super Internet, GoDSL alebo officeDSL na žiadosť účastníka sa cena za používanie produktu Super Internet, 
GoDSL a officeDSL uplatňuje za celé obdobie dočasného prerušenia. 

2.2.16Pri dočasnom prerušení poskytovania produktu Super Internet, GoDSL alebo officeDSL uskutočnenom z dôvodu nedodržania zmluvných podmienok zo 
strany účastníka sa cena za používanie produktu Super Internet , GoDSL a officeDSL uplatňuje za celé obdobie dočasného prerušenia. Účastníkovi je pri 
obnovení poskytovania služby účtovaný poplatok podľa DLSP 17. 

2.2.17V prípade produktov, uvedených pod bodom 2.2.3 b), c), 2.2.4 b), c) a 2.2.5. b) a 2.2.6. b) môže poskytovateľ uplatniť tzv. Zásady férového používania (Fair 
Use Policy) a to na zabezpečenie primeranej kvality služby všetkým účastníkom. V prípade uplatnenia Zásad férového používania sú ich presné pravidlá 
zverejnené na www.slovanet.sk. 

2.2.18V cene všetkých produktov je jedna štandardná schránka elektronickej pošty s neobmedzenou veľkosťou v tvare XYZ@slovanet.sk  

2.2.19Pod názvom „Prenájom modemu - aktivačný poplatok“ sa rozumie odovzdanie nakonfigurovaného ADSL modemu  s rozhraním USB alebo Ethernet UTP v 
majetku poskytovateľa účastníkovi. Podmienkou objednania tejto služby je súčasné objednanie služby Prenájom modemu USB alebo Prenájom modemu 
UTP, ktorej presné podmienky sú špecifikované v dodatku k zmluve o pripojení.  

2.3  Cenník poplatkov za produkty 

2.3.1 Cena za zriadenie služby 

a) Cena za zriadenie produktov Super Internet, GoDSL a officeDSL  - splatnosť jednorázovo  

Kód Typ zriadenia 
Cena služby 
bez DPH 

Cena služby s DPH Splatnosť 

DLSP 20 Cena za zriadenie samoinštaláciou bez viazanosti 129,42 € 154,01 € 4 639,71 Sk jednorazovo 

DLSP 21 Cena za zriadenie samoinštaláciou s 12 mesačnou viazanosťou 33,16 € 39,46 € 1 188,77 Sk jednorazovo 

DLSP 21 Cena za zriadenie samoinštaláciou s 18 mesačnou viazanosťou 16,71 € 19,88 € 598,90 Sk jednorazovo 

DLSP 22 Cena za zriadenie samoinštaláciou s 24 mesačnou viazanosťou 0,03 € 0,04 € 1,21 Sk jednorazovo 

DLSP 23 Príplatok za zriadenie Služby prostredníctvom technika poskytovateľa 33,16 € 39,46 € 1 188,77 Sk jednorazovo 

DLSP 26 Cena za zriadenie prechodom z DSLpripojenia 6,64 € 7,90 € 238,00 Sk jednorazovo 

DLSP 40 Cena za zriadenie prechodom z DSLprístupu  27,87 € 33,17 € 999,28 Sk jednorazovo 
 
b) Cena za zriadenie doplnkových služieb - splatnosť jednorázovo 

Kód Typ zriadenia 
Cena služby 
bez DPH 

Cena služby s DPH Splatnosť 

SIN 04 Z Zriadenie- Super Internet Data 6,61 € 7,87 € 237,09 Sk jednorazovo 

SIN 05 Z Zriadenie – Super Internet Upload Plus 9,92 € 11,80 € 355,49 Sk jednorazovo 

 
c) Cena za príplatok  1-4  (definované v bode 2.2.10) - splatnosť 1 mesiac (produktový rad GoDSL a officeDSL) 

Kód Názov  
rýchlosť  v kbit/s 

(download / upload) 
Cena služby 
bez DPH 

Cena služby s DPH 

DLSP 31 Príplatok 1 2048/256 5,97 € 7,10 € 213,89 Sk 

DLSP 32 Príplatok 2 2560/256 7,63 € 9,08 € 273,54 Sk 

DLSP 33 Príplatok 3 3072/384 9,63 € 11,46 € 345,24 Sk 

DLSP 34 Príplatok 4 3584/384 11,62 € 13,83 € 416,64 Sk 

 
d) Cena za Príplatok 1,(definovaný v bode 2.2.10) (produktový rad GoDSL Junior ) - splatnosť 1 mesiac 

Kód Názov  
rýchlosť  v kbit/s 

(download / upload) 
Cena služby 
bez DPH 

Cena služby s DPH 

DLSP 37 Príplatok 1 - GoDSL Junior  Mini akcia 1536/256 4,65 € 5,53 € 166,60 Sk 

DLSP 38 Príplatok 1 - GoDSL Junior  akcia 1536/256 4,32 € 5,14 € 154,85 Sk 

DLSP 39 Príplatok 1 - GoDSL Junior  Flat akcia 1024/256 5,31 € 6,32 € 190,40 Sk 

2.3.2 Cena za  mesačný paušál pri poskytovaní služby bez viazanosti 

a) Cena za službu – produktový rad Super Internet (s nutnosťou telefónnej prípojky) - splatnosť 1 mesiac 

Kód Názov  
rýchlosť  v kbit/s 

(download / upload) 
Predplatený 

objem dát v MB 
Cena služby  
bez DPH 

Cena služby s DPH 

SI 01 Super Internet Doma 2048/256 2048 16,23 € 19,31 € 581,73 Sk 

SI 02 Super Internet Naplno 2048/256 - 19,55 € 23,26 € 700,73 Sk 

SI 03 Super Internet Standard 3584/384 - 32,83 € 39,07 € 1 177,02 Sk 

SI 04 Super Internet Plus 3584/384 30 000 59,72 € 71,07 € 2 141,05 Sk 

SI 05 Super Internet Variant 3584/384 - 16,56 € 19,71 € 593,78 Sk 

SI 06 Super Internet Extrem 12 Mbit/512 kbit/s - 99,22 € 118,07 € 3 556,98 Sk 
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b) Cena za službu – produktový rad Super Internet (bez nutnosti  telefónnej prípojky) - splatnosť 1 mesiac 

Kód Názov  
rýchlosť  v kbit/s 

(download / upload) 
Predplatený 

objem dát v MB 
Cena služby 
bez DPH 

Cena služby  
s DPH 

SIN 01 Super Internet Doma 2048/256 2048 22,87 € 27,22 € 820,03 Sk 

SIN 02  Super Internet Naplno 2048/256 - 26,19 € 31,17 € 939,03 Sk 

SIN 03 Super Internet Standard 3584/384 - 39,47 € 46,97 € 1 415,02 Sk 

SIN 04 Super Internet Plus 3584/384 30 000 66,35 € 78,96 € 2 378,75 Sk 

SIN 05 Super Internet Variant 3584/384 - 23,20 € 27,61 € 831,78 Sk 

SIN 06  Super Internet Extrem 12 Mbit/512 kbit/s - 99,22 € 118,07 € 3 556,98 Sk 

 
c) Cena za službu – produktový rad GoDSL (s nutnosťou telefónnej prípojky) - splatnosť 1 mesiac 

Kód Názov  
rýchlosť  v kbit/s 

(download / upload) 
Predplatený 

objem dát v MB 
Cena služby 
bez DPH 

Cena služby  
s DPH 

DLSP 01 GoDSL 600 2048/256 600 20,28 € 24,13 € 726,94 Sk 

DLSP 02 GoDSL 1200 2048/256 1200 24,86 € 29,58 € 891,13 Sk 

DLSP 03 GoDSL 2400 2048/256 2400 29,84 € 35,51 € 1 069,77 Sk 

DLSP 04 GoDSL 4800 2048/256 4800 39,37 € 46,85 € 1 411,40 Sk 

DLSP 05 GoDSL Home 2048/256 - 24,86 € 29,58 € 891,13 Sk 

DLSP 06 GoDSL Total 2048/256 - 32,73 € 38,95 € 1 173,41 Sk 

 
d) Cena za službu – produktový rad officeDSL ( s nutnosťou telefónnej prípojky) - splatnosť 1 mesiac 

Kód Názov  
rýchlosť  v kbit/s 

(download / upload) 
Predplatený 

objem dát v MB 
Cena služby 
bez DPH 

Cena služby s DPH 

DLSP 07 officeDSL 0,6 2560/256 600 32,73 € 38,95 € 1 173,41 Sk 

DLSP 08 officeDSL 1,2 2560/256 1200 38,97 € 46,37 € 1 396,94 Sk 

DLSP 09 officeDSL 3 2560/256 3000 49,76 € 59,21 € 1 783,76 Sk 

DLSP 10 officeDSL 6 2560/256 6000 60,94 € 72,52 € 2 184,74 Sk 

DLSP 11 officeDSL 18 2560/256 18000 107,85 € 128,34 € 3 866,37 Sk 

DLSP 12 officeDSL 28 3072/384 28000 132,31 € 157,45 € 4 743,34 Sk 

DLSP 13 officeDSL 38 3584/384 38000 211,15 € 251,27 € 7 569,76 Sk 

DLSP 14 officeDSL Standard 2560/256 - 57,62 € 68,57 € 2 065,74 Sk 

 

2.3.3 Cena za  mesačný paušál pri poskytovaní služby pri 12 mesačnej viazanosti 

a) Cena za službu – produktový rad Super Internet (s nutnosťou telefónnej prípojky) - splatnosť 1 mesiac 

Kód Názov  
rýchlosť  v kbit/s 

(download / upload) 
Predplatený 

objem dát v MB 
Cena služby 
bez DPH Cena služby s DPH 

SI 0112 Super Internet Doma 2048/256 2048 16,23 € 19,31 € 581,73 Sk 

SI 0212 Super Internet Naplno 2048/256 - 19,55 € 23,26 € 700,73 Sk 

SI 0312 Super Internet Standard 3584/384 - 32,83 € 39,07 € 1 177,02 Sk 

SI 0412 Super Internet Plus 3584/384 30000 59,72 € 71,07 € 2 141,05 Sk 

SI 0512 Super Internet Variant 3584/384 - 16,56 € 19,71 € 593,78 Sk 

SI 0612 Super Internet Extrem 12 Mbit/512 kbit/s - 99,22 € 118,07 € 3 556,98 Sk 

 
b) Cena za službu – produktový rad Super Internet (bez nutnosti  telefónnej prípojky) - splatnosť 1 mesiac 

Kód Názov  
rýchlosť  v kbit/s 

(download / upload) 
Predplatený 

objem dát v MB 
Cena služby 
bez DPH Cena služby s DPH 

SIN 0112  Super Internet Doma 2048/256 2048 22,87 € 27,22 € 820,03 Sk 

SIN 0212   Super Internet Naplno 2048/256 - 26,19 € 31,17 € 939,03 Sk 

SIN 0312   Super Internet Standard 3584/384 - 39,47 € 46,97 € 1 415,02 Sk 

SIN 0412   Super Internet Plus 3584/384 30 000 66,35 € 78,96 € 2 378,75 Sk 

SIN 0512 Super Internet Variant 3584/384 - 23,20 € 27,61 € 831,78 Sk 

SIN 0612   Super Internet Extrem 12 Mbit/512 kbit/s - 99,22 € 118,07 € 3 556,98 Sk 
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c) Cena za službu – produktový rad GoDSL (s nutnosťou telefónnej prípojky) - splatnosť 1 mesiac 

Kód Názov  
rýchlosť  v kbit/s 

(download / upload) 
Predplatený 

objem dát v MB 
Cena služby 
bez DPH 

Cena služby s DPH 

DLSP 0112 GoDSL 600 2048/256 600 18,25 € 21,72 € 654,34 Sk 

DLSP 0212 GoDSL 1200 2048/256 1200 22,38 € 26,63 € 802,26 Sk 

DLSP 0312 GoDSL 2400 2048/256 2400 26,86 € 31,96 € 962,83 Sk 

DLSP 0412 GoDSL 4800 2048/256 4800 35,43 € 42,16 € 1 270,11 Sk 

DLSP 0512 GoDSL Home 2048/256 - 22,38 € 26,63 € 802,26 Sk 

DLSP 0612 GoDSL Total 2048/256 - 29,46 € 35,06 € 1 056,22 Sk 

d) Cena za službu – produktový rad officeDSL( s nutnosťou telefónnej prípojky)- splatnosť 1 mesiac  

Kód Názov  
rýchlosť  v kbit/s 

(download / upload) 
Predplatený 

objem dát v MB 
Cena služby 
bez DPH 

Cena služby s DPH 

DLSP 0712 officeDSL 0,6 2560/256 600 29,46 € 35,06 € 1 056,22 Sk 

DLSP 0812 officeDSL 1,2 2560/256 1200 35,07 € 41,73 € 1 257,16 Sk 

DLSP 0912 officeDSL 3 2560/256 3000 44,78 € 53,29 € 1 605,41 Sk 

DLSP 1012 officeDSL 6 2560/256 6000 54,85 € 65,27 € 1 966,32 Sk 

DLSP 1112 officeDSL 18 2560/256 18000 97,06 € 115,50 € 3 479,55 Sk 

DLSP 1212 officeDSL 28 3072/384 28000 119,08 € 141,71 € 4 269,16 Sk 

DLSP 1312 officeDSL 38 3584/384 38000 190,03 € 226,14 € 6 812,69 Sk 

DLSP 1412 officeDSL Standard 2560/256 - 51,86 € 61,71 € 1 859,08 Sk 

2.3.4 Cena za  mesačný paušál pri poskytovaní služby pri 18 mesačnej viazanosti 

a) Cena za službu – produktový rad Super Internet (s nutnosťou telefónnej prípojky)- splatnosť 1 mesiac 

Kód Názov  
rýchlosť  v kbit/s 

(download / upload) 
Predplatený 

objem dát v MB 
Cena služby 
bez DPH 

Cena služby s DPH 

SI 0124 Super Internet Doma 2048/256 2048 16,23 € 19,31 € 581,73 Sk 

SI 0224 Super Internet Naplno 2048/256 - 19,55 € 23,26 € 700,73 Sk 

SI 0324 Super Internet Standard 3584/384 - 32,83 € 39,07 € 1 177,02 Sk 

SI 0424 Super Internet Plus 3584/384 30 000 59,72 € 71,07 € 2 141,05 Sk 

SI 0524 Super Internet Variant 3584/384 - 16,56 € 19,71 € 593,78 Sk 

SI 0624 Super Internet Extrem 12 Mbit/512 kbit/s - 99,22 € 118,07 € 3 556,98 Sk 

b) Cena za službu – produktový rad Super Internet (bez nutnosti telefónnej prípojky)- splatnosť 1 mesiac 

Kód Názov  
rýchlosť  v kbit/s 

(download / upload) 
Predplatený 

objem dát v MB 
Cena služby 
bez DPH 

Cena služby s DPH 

SIN 0124  Super Internet Doma 2048/256 2048 22,87 € 27,22 € 820,03 Sk 

SIN 0224   Super Internet Naplno 2048/256 - 26,19 € 31,17 € 939,03 Sk 

SIN 0324 Super Internet Standard 3584/384 - 39,47 € 46,97 € 1 415,02 Sk 

SIN 0424 Super Internet Plus 3584/384 30 000 66,35 € 78,96 € 2 378,75 Sk 

SIN 0524   Super Internet Variant 3584/384 - 23,20 € 27,61 € 831,78 Sk 

SIN 0624   Super Internet Extrem 12 Mbit/512 kbit/s - 99,22 € 118,07 € 3 556,98 Sk 

2.3.5 Cena za  mesačný paušál pri poskytovaní služby pri 24 mesačnej viazanosti 

a) Cena za službu – produktový rad Super Internet (s nutnosťou telefónnej prípojky)- splatnosť 1 mesiac 

Kód Názov  
rýchlosť  v kbit/s 

(download / upload) 
Predplatený 

objem dát v MB 
Cena služby 
bez DPH 

Cena služby s DPH 

SI 0124 Super Internet Doma 2048/256 2048 16,23 € 19,31 € 581,73 Sk 

SI 0224 Super Internet Naplno 2048/256 - 19,55 € 23,26 € 700,73 Sk 

SI 0324 Super Internet Standard 3584/384 - 32,83 € 39,07 € 1 177,02 Sk 

SI 0424 Super Internet Plus 3584/384 30 000 59,72 € 71,07 € 2 141,05 Sk 

SI 0524 Super Internet Variant 3584/384 - 16,56 € 19,71 € 593,78 Sk 

SI 0624 Super Internet Extrem 12 Mbit/512 kbit/s - 99,22 € 118,07 € 3 556,98 Sk 
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b) Cena za službu – produktový rad Super Internet (s nutnosťou telefónnej prípojky)- splatnosť 1 mesiac 

Kód Názov  
rýchlosť  v kbit/s 

(download / upload) 
Predplatený 

objem dát v MB 
Cena služby 
bez DPH 

Cena služby s DPH 

SIN 0124  Super Internet Doma 2048/256 2 048 22,87 € 27,22 € 820,03 Sk 

SIN 0224   Super Internet Naplno 2048/256 - 26,19 € 31,17 € 939,03 Sk 

SIN 0324 Super Internet Standard 3584/384 - 39,47 € 46,97 € 1 415,02 Sk 

SIN 0424 Super Internet Plus 3584/384 30 000 66,35 € 78,96 € 2 378,75 Sk 

SIN 0524   Super Internet Variant 3584/384 - 23,20 € 27,61 € 831,78 Sk 

SIN 0624   Super Internet Extrem 12 Mbit/512 kbit/s - 99,22 € 118,07 € 3 556,98 Sk 

c) Cena za službu – produktový rad GoDSL (s nutnosťou telefónnej prípojky) - splatnosť 1 mesiac 

Kód Názov  
rýchlosť  v kbit/s 

(download / upload) 
Predplatený 

objem dát v MB 
Cena služby 
bez DPH 

Cena služby s DPH 

DLSP 0124 GoDSL 600 2048/256 600 16,23 € 19,31 € 581,73 Sk 

DLSP 1524 GoDSL 600 Plus 2048/256 600 18,22 € 21,68 € 653,13 Sk 

DLSP 0224 GoDSL 1200 2048/256 1200 19,89 € 23,67 € 713,08 Sk 

DLSP 0324 GoDSL 2400 2048/256 2400 23,87 € 28,41 € 855,88 Sk 

DLSP 0424 GoDSL 4800 2048/256 4800 31,49 € 37,47 € 1 128,82 Sk 

DLSP 0524 GoDSL Home 2048/256 - 19,89 € 23,67 € 713,08 Sk 

DLSP 0624 GoDSL Total 2048/256 - 26,18 € 31,15 € 938,42 Sk 

d) Cena za službu – produktový rad officeDSL(s nutnosťou telefónnej prípojky - splatnosť 1 mesiac 

Kód Názov  
rýchlosť  v kbit/s 

(download / upload) 
Predplatený 

objem dát v MB 
Cena služby 
bez DPH 

Cena služby s DPH 

DLSP 0724 officeDSL 0,6 2560/256 600 26,18 € 31,15 € 938,42 Sk 

DLSP 0824 officeDSL 1,2 2560/256 1200 31,18 € 37,10 € 1 117,67 Sk 

DLSP 0924 officeDSL 3 2560/256 3000 39,81 € 47,37 € 1 427,07 Sk 

DLSP 1024 officeDSL 6 2560/256 6000 48,76 € 58,02 € 1 747,91 Sk 

DLSP 2124 officeDSL 6 Extra 2560/384 6000 55,73 € 66,32 € 1 997,96 Sk 

DLSP 2224 officeDSL 9 3072/384 9000 56,40 € 67,12 € 2 022,06 Sk 

DLSP 2324 officeDSL  9 Extra 3584/384 9000 62,70 € 74,61 € 2 247,70 Sk 

DLSP 1124 officeDSL 18 2560/256 18000 86,28 € 102,67 € 3 093,04 Sk 

DLSP 1224 officeDSL 28 3072/384 28000 105,85 € 125,96 € 3 794,67 Sk 

DLSP 1324 officeDSL 38 3584/384 38000 168,92 € 201,01 € 6 055,63 Sk 

DLSP 1424 officeDSL Standard 2560/256 - 46,10 € 54,86 € 1 652,71 Sk 

e) Cena za službu – produktový rad GoDSL Junior (s nutnosťou telefónnej prípojky) - splatnosť 1 mesiac 

Kód Názov  
rýchlosť  v kbit/s 

(download / upload) 
Predplatený 

objem dát v MB 
Cena služby 
bez DPH 

Cena služby s DPH 

DLSP 1624 GoDSL Junior Mini 1536/256 600 16,46 € 19,59 € 590,17 Sk 

DLSP 1724 GoDSL Junior  1536/256 1000 19,78 € 23,54 € 709,17 Sk 

DLSP 1824 GoDSL Junior Extra* 1536/256 1000 13,14 € 15,64 € 471,17 Sk 

DLSP 1924 GoDSL Junior Flat 1024/256 - 20,12 € 23,94 € 721,22 Sk 
*Cena za produkt GoDSL Junior Extra platí počas prvých 12 mesiacov viazanosti. Počas ďalších 12 mesiacoch viazanosti účastník platí cenu za službu GoDSL Junior.  
Na každý z uvedených produktov si môže účastník uplatniť príspevok podľa podmienok „Programu“ 

f) Akciová cena1 za službu – produktový rad GoDSL Junior- splatnosť 1 mesiac. Akciovú cenu1 za produkty GoDSL Junior Mini, GoDSL Junior a GoDSL Junior 
flat účastník získa, ak v čase od 2.10. 2006 uzavrie zmluvu o pripojení s dobou viazanosti 24 mesiacov na jeden z produktov GoDSL Junior v akcii podľa tohto 
bodu. Na každý z uvedených produktov si môže účastník uplatniť príspevok štátu na pripojenie podľa podmienok „Programu“ 

Kód Názov  
rýchlosť  v kbit/s 

(download / upload) 
Predplatený 

objem dát v MB 
Cena služby 
bez DPH Cena služby s DPH 

DLSP 1624 GoDSL Junior Mini 1536/256 600 13,14 € 15,64 € 471,17 Sk 

DLSP 1724 GoDSL Junior  1536/256 1000 16,46 € 19,59 € 590,17 Sk 

DLSP 1924 GoDSL Junior Flat 1024/256 - 18,12 € 21,56 € 649,52 Sk 
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g) Akciová cena2 za službu – produktový rad GoDSL Junior- splatnosť 1 mesiac. Akciovú cenu2 za produkty GoDSL Junior Mini, GoDSL Junior a GoDSL Junior 
flat účastník získa, ak v čase od 23.10. 2006 uzavrie zmluvu o pripojení s dobou viazanosti 24 mesiacov na jeden z produktov GoDSL Junior v akcii podľa 
tohto bodu. Na každý z uvedených produktov si môže účastník uplatniť príspevok štátu na pripojenie podľa podmienok „Programu“. Pri produkte GoDSL 
Junior vrámci tejto akcie klient získa akciový bonus –  predplatený objem dát mu bude bezplatne navýšený o 1 GB. 

Kód Názov  
rýchlosť  v kbit/s 

(download / upload) 
Predplatený 

objem dát v MB 
Cena služby 
bez DPH 

Cena služby s DPH 

DLSP 1624 GoDSL Junior Mini 1536/256 600 9,81 € 11,67 € 351,57 Sk 

DLSP 2024 GoDSL Junior Mini Plus 1536/256 600 11,47 € 13,65 € 411,22 Sk 

DLSP 1724 GoDSL Junior  1536/256 1000 16,12 € 19,18 € 577,82 Sk 

DLSP 1924 GoDSL Junior Flat 1024/256 - 16,35 € 19,46 € 586,25 Sk 

2.3.6 Poplatky za prenesené MB 

a) Poplatky za MB prenesené mimo vyhradeného času - splatnosť 1 mesiac 

Kód Názov 
Cena za 1 MB bez 

DPH 
Cena za 1 MB  

s DPH 

DLSP 05 GoDSL Home 0,050 € 0,060 € 1,81 Sk 

b) Poplatky za MB prenesené navyše predplateného objemu - splatnosť 1 mesiac 

Kód Názov  
Cena za 1 MB 

navyše bez DPH* 
Cena za 1 MB navyše s DPH 

SI 01 D Super Internet Doma 0,013 € 0,015 € 0,45 Sk 

SI 02 D Super Internet Plus 0,003 € 0,004 € 0,12 Sk 

DLSP 01 GoDSL 600 0,020 € 0,024 € 0,72 Sk 

DLSP 40 GoDSL 600 Plus 0,020 € 0,024 € 0,72 Sk 

DLSP 02 GoDSL 1200 0,013 € 0,015 € 0,45 Sk 

DLSP 03 GoDSL 2400 0,013 € 0,015 € 0,45 Sk 

DLSP 04 GoDSL 4800 0,008 € 0,010 € 0,30 Sk 

DLSP 07 officeDSL 0,6 0,020 € 0,024 € 0,72 Sk 

DLSP 08 officeDSL 1,2 0,013 € 0,015 € 0,45 Sk 

DLSP 09 officeDSL 3 0,012 € 0,014 € 0,42 Sk 

DLSP 10 officeDSL 6 0,008 € 0,010 € 0,30 Sk 

DLSP 2424 officeDSL 6 Extra 0,008 € 0,010 € 0,30 Sk 

DLSP 2524 officeDSL 9 0,006 € 0,007 € 0,21 Sk 

DLSP 2624 officeDSL 9 Extra 0,006 € 0,007 € 0,21 Sk 

DLSP 11 officeDSL 18 0,004 € 0,005 € 0,15 Sk 

DLSP 12 officeDSL 28 0,004 € 0,005 € 0,15 Sk 

DLSP 13 officeDSL 38 0,003 € 0,004 € 0,12 Sk 

DLSP 1624 GoDSL Junior Mini 0,018 € 0,021 € 0,63 Sk 

DLSP 2024 GoDSL Junior Mini Plus 0,020 € 0,024 € 0,72 Sk 

DLSP 1724 GoDSL Junior 0,013 € 0,015 € 0,45 Sk 

DLSP 1824 GoDSL Junior Extra 0,013 € 0,015 € 0,45 Sk 

c) Poplatky za prenesené GB  (účastníkovi je účtovaná cena za každý začatý GB prenesených dát)- splatnosť 1 mesiac 

Kód Názov  
Cena za 1 MB  
 bez DPH* 

Cena za 1 MB  
s DPH  

SI 03 D Super Internet Variant 1,660 € 1,975 € 59,50 Sk 

SI 04 D Super Internet Data 6,606 € 7,861 € 236,82 Sk 

d) Cena za doplnkovú službu – splatnosť 1 mesiac 

Kód Názov  Cena bez DPH* Cena s DPH 

SIN 05 Super Internet Upload Plus 3,286 € 3,910 € 117,79 Sk 
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2.3.7 Cena za  mesačný paušál bez DPH pri poskytovaní služby s 12, resp. 24 mesačnou viazanosťou (s výnimkou produktového radu Super Internet a GoDSL 
Junior) bude po stanovení zľavy zaokrúhlená matematicky na celé koruny, pričom výška zľavy je nasledovná: 

a) Pri používaní produktu s 12 mesačnou viazanosťou získava účastník zľavu 10% z mesačnej ceny za vybraný produkt. Cena za dodatočné GB sa nemení.  
b) Pri používaní produktu s 24 mesačnou viazanosťou získava účastník zľavu 20% z mesačnej ceny za vybraný produkt. Cena za dodatočné GB sa nemení.  

 

2.3.8 Doplnková služba Super Internet Data- ide o časovo neobmedzenú doplnkovú službu, ktorú možno aktivovať len k časovo a dátovo neobmedzeným 
(nemeraným) produktom ADSLpripojenia. Doplnková služba Super Internet Data nemá stanovený limit pre objem prenesených dát (tzv. predplatený objem 
dát). Účastníci platia iba za dáta, ktoré v príslušnom fakturačnom období prenesú. Každý začatý GB dát, ktoré účastníci v danom období prenesú, je 
spoplatňovaný podľa bodu 2.3.6.c) Do objemu prenesených dát sa počíta súčet prenesených dát v smere k účastníkovi a od účastníka. Maximálna rýchlosť 
prístupu do siete internet pri tejto doplnkovej službe je daná rýchlosťou časovo a dátovo neobmedzeného produktu, ku ktorému je aktivovaná. 

2.3.9 Doplnková služba Super Internet Upload Plus- ide o  doplnkovú službu, ktorú možno aktivovať k produktom ADSLpripojenia, uvedeným v bode 2.2.3, 2.2.4 
a 2.2.5 s výnimkou produktu Super Internet Extrem. Doplnková služba Super Internet Upload Plus zvýši rýchlosť uploadu objednaného a využívaného 
produktu ADSLpripojenia do maximálnej rýchlosti 512 kbit/s. 

2.3.10Preloženie a premiestnenie 

K preloženiu alebo premiestneniu produktov Super Internet, GoDSL, officeDSL alebo GoDSL Junior, zriadených a poskytovaných k prístupu účastníka, ktorý 
je na základe zmluvy o pripojení na poskytovanie verejnej telefónnej služby alebo verejnej telekomunikačnej služby ISDN uzavretej so spoločnosťou Slovak 
Telekom (ST) oprávneným užívateľom telefónnej prípojky TP1 alebo základného prístupu ISDN BRA, dochádza automaticky ku dňu, ku ktorému ST na 
základe osobitnej žiadosti účastníka preloží alebo premiestni TP1 alebo ISDN BRA. Účastník je preto povinný po preložení alebo premiestnení TP1 alebo 
ISDN BRA informovať poskytovateľa o dátume, ku ktorému k preloženiu alebo premiestneniu došlo. Ak došlo aj k zmene telefónneho čísla, účastník je 
povinný informovať poskytovateľa tiež o tejto zmene.  

a) Preloženie produktu- ide o preloženie v rámci územia Slovenskej republiky do priestorov, v ktorých je účastník vlastníkom, resp. ich oprávnene užíva 
b) Premiestnenie produktu- ide o premiestnenie v rámci domu, bytu alebo v rámci hospodárskej alebo inej budovy toho istého súpisného čísla, ktorých je 

účastník vlastníkom, resp. ktoré účastník oprávnene užíva 
c) Preloženie, resp. premiestnenie produktu môže nastať iba v prípade: 

• ak dôjde k súčasnému preloženiu, resp. premiestneniu TP1 alebo ISDN BRA. 
• ak technické možnosti umožňujú premiestnenie alebo preloženie produktu resp. TP1/ISDN BRA 
 
Poplatky za preloženie, resp. premiestnenie produktu- splatnosť jednorazovo 
 

Kód Názov 
Cena služby 
bez DPH 

Cena služby s DPH splatnosť 

DLSP 27 Preloženie 39,83 € 47,40 € 1 427,97 Sk jednorazovo 

DLSP 28 Premiestnenie 19,92 € 23,70 € 713,99 Sk jednorazovo 

2.3.11 Zmena produktu- predstavuje administratívny poplatok v prípade, že účastník požiadal o: 

a) zmenu produktu s vyššou rýchlosťou na produkt s nižšou rýchlosťou. Žiadosť o zmenu môže účastník podať osobne, listom, alebo faxom. 
b) zmenu produktu s vyšším mesačným paušálom na produkt s nižším mesačným paušálom. Žiadosť o zmenu môže účastník podať osobne, listom, alebo 

faxom. 
c) V prípade, že účastník požiada o zmenu produktu a poskytovateľ obdrží žiadosť o zmenu najneskôr 20.dňa kalendárneho mesiaca, zmena sa uplatňuje 1. 

dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom účastník o túto zmenu požiadal, v opačnom prípade bude zmena uskutočnená k 1. dňu 
kalendárneho mesiaca nasledujúcom bezprostredne po nasledujúcom mesiaci. 

 
Poplatky za zmeny produktu- splatnosť jednorazovo 

Kód Názov 
Cena služby 
bez DPH 

Cena služby s DPH splatnosť 

DLSP 24 
z vyššej rýchlosti na nižšiu rýchlosť, z nižšej rýchlosti na vyššiu, 
z nižšieho mesačného paušálu na vyšší 

bez poplatku 

DLSP 35 z vyššieho mesačného paušálu  na nižší 16,60 € 19,75 € 594,99 Sk jednorazovo 

2.3.12Poplatky za aktiváciu a prenájom modemu 

Kód Názov Cena služby bez DPH Cena služby s DPH splatnosť 

DSL01002 Prenájom modemu - aktivačný poplatok 19,58 € 23,30 € 701,94 Sk jednorazovo 

DSL02005 Prenájom modemu USB 3,98 € 4,74 € 142,80 Sk mesačne 

DSL02006 Prenájom modemu UTP 6,31 € 7,51 € 226,25 Sk mesačne 

 

2.4 Zmluvná pokuta 

2.4.1 V prípade nesplnenia podmienok alebo neplnenia povinností určených účastníkovi  v „Programe“, ako aj v prípade porušenia inej právnej povinnosti, ktorá 
bude dôvodom na prerušenie poskytovania služby alebo odstúpenie od zmluvy zo strany poskytovateľa, zaplatí účastník poskytovateľovi: 
• zmluvnú pokutu vo výške 5100,- Sk v prípade GoDSL Junior produktov podľa bodu 2.1.1. 
• zmluvnú pokutu vo výške 7100,- Sk v prípade GoDSL Junior produktov podľa bodu 2.1.5.  
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2.4.2 Účastník sa taktiež zaväzuje, že zaplatí poskytovateľovi finančnú čiastku, ktorú bude poskytovateľ povinný uhradiť ministerstvu na základe zmluvy o podpore 

preto, že účastník nesplní podmienky alebo poruší povinnosti určené v Programe.  
 
2.4.3 Zmluvná pokuta - doba viazanosti 12 mesiacov  (produktový rad Super Internet s nutnosťou telefónnej prípojky) 
 

Kód produktu Názov  
Cena služby 
bez DPH Cena služby s DPH splatnosť 

SI 0112P Super Internet Doma 114,52 € 114,52 € 3 450,03 Sk jednorazovo 

SI 0212P Super Internet Naplno 114,52 € 114,52 € 3 450,03 Sk jednorazovo 

SI 0312P Super Internet Standard 114,52 € 114,52 € 3 450,03 Sk jednorazovo 

SI 0412P Super Internet Plus 114,52 € 114,52 € 3 450,03 Sk jednorazovo 

SI 0512P Super Internet Variant 114,52 € 114,52 € 3 450,03 Sk jednorazovo 

SI 0612P Super Internet Extrem 114,52 € 114,52 € 3 450,03 Sk jednorazovo 
 

2.4.4 Zmluvná pokuta - doba viazanosti 12 mesiacov  (produktový rad GoDSL a officeDSL s nutnosťou telefónnej prípojky) 

Kód produktu Názov  
Cena služby 
bez DPH 

Cena služby s DPH splatnosť 

DSLP 0112P GoDSL 600 117,54 € 117,54 € 3 541,01 Sk jednorazovo 

DSLP 0212P GoDSL1200 135,46 € 135,46 € 4 080,87 Sk jednorazovo 

DSLP 0312P GoDSL 2400 157,07 € 157,07 € 4 731,89 Sk jednorazovo 

DSLP 0412P GoDSL 4800 172,54 € 172,54 € 5 197,94 Sk jednorazovo 

DSLP 0512P GoDSL Home 182,37 € 182,37 € 5 494,08 Sk jednorazovo 

DSLP 0612P GoDSL Total 220,91 € 220,91 € 6 655,13 Sk jednorazovo 

DSLP 0712P officeDSL 0,6 137,32 € 137,32 € 4 136,90 Sk jednorazovo 

DSLP 0812P officeDSL 1,2 155,25 € 155,25 € 4 677,06 Sk jednorazovo 

DSLP 0912P officeDSL 3 175,66 € 175,66 € 5 291,93 Sk jednorazovo 

DSLP 1012P officeDSL 6 192,69 € 192,69 € 5 804,98 Sk jednorazovo 

DSLP 1112P officeDSL 18 313,62 € 313,62 € 9 448,12 Sk jednorazovo 

DSLP 1212P officeDSL 28 479,02 € 479,02 € 14 430,96 Sk jednorazovo 

DSLP 1312P officeDSL 38 480,08 € 480,08 € 14 462,89 Sk jednorazovo 

DSLP 1412P officeDSL Standard 178,25 € 178,25 € 5 369,96 Sk jednorazovo 

2.4.5  Zmluvná pokuta - doba viazanosti 18 mesiacov  (produktový rad Super Internet s nutnosťou telefónnej prípojky) 

Kód produktu Názov  
Cena služby 
bez DPH 

Cena služby s DPH splatnosť 

SI 0118P Super Internet Doma 139,38 € 139,38 € 4 198,96 Sk jednorazovo 

SI 0218P Super Internet Naplno 139,38 € 139,38 € 4 198,96 Sk jednorazovo 

SI 0318P Super Internet Standard 139,38 € 139,38 € 4 198,96 Sk jednorazovo 

SI 0418P Super Internet Plus 139,38 € 139,38 € 4 198,96 Sk jednorazovo 

SI 0518P Super Internet Variant 139,38 € 139,38 € 4 198,96 Sk jednorazovo 

SI 0618P Super Internet Extrem 139,38 € 139,38 € 4 198,96 Sk jednorazovo 
 

2.4.6 Zmluvná pokuta - doba viazanosti 24 mesiacov  (produktový rad Super Internet s nutnosťou telefónnej prípojky) 

Kód produktu Názov  
Cena služby 
bez DPH 

Cena služby s DPH splatnosť 

SI 0124P Super Internet Doma 164,21 € 164,21 € 4 946,99 Sk jednorazovo 

SI 0224P Super Internet Naplno 164,21 € 164,21 € 4 946,99 Sk jednorazovo 

SI 0324P Super Internet Standard 164,21 € 164,21 € 4 946,99 Sk jednorazovo 

SI 0424P Super Internet Plus 164,21 € 164,21 € 4 946,99 Sk jednorazovo 

SI 0524P Super Internet Variant 164,21 € 164,21 € 4 946,99 Sk jednorazovo 

SI 0624P Super Internet Extrem 164,21 € 164,21 € 4 946,99 Sk jednorazovo 
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2.4.7 Zmluvná pokuta - doba viazanosti 24 mesiacov (produktový rad GoDSL a officeDSL s nutnosťou telefónnej prípojky) 

Kód produktu Názov  
Cena služby 
bez DPH 

Cena služby s DPH splatnosť 

DSLP 0124P GoDSL 600 156,34 € 156,34 € 4 709,90 Sk jednorazovo 

DSLP1524P GoDSL 600 Plus 170,42 € 170,42 € 5 134,07 Sk jednorazovo 

DSLP 0224P GoDSL1200 180,18 € 180,18 € 5 428,10 Sk jednorazovo 

DSLP 0324P GoDSL 2400 208,89 € 208,89 € 6 293,02 Sk jednorazovo 

DSLP 0424P GoDSL 4800 229,47 € 229,47 € 6 913,01 Sk jednorazovo 

DSLP 0524P GoDSL Home 242,55 € 242,55 € 7 307,06 Sk jednorazovo 

DSLP 0624P GoDSL Total 293,80 € 293,80 € 8 851,02 Sk jednorazovo 

DSLP 0724P officeDSL 0,6 182,67 € 182,67 € 5 503,12 Sk jednorazovo 

DSLP 0824P officeDSL 1,2 206,47 € 206,47 € 6 220,12 Sk jednorazovo 

DSLP 0924P officeDSL 3 233,65 € 233,65 € 7 038,94 Sk jednorazovo 

DSLP 1024P officeDSL 6 256,26 € 256,26 € 7 720,09 Sk jednorazovo 

DSLP 1524P officeDSL 6 Extra  287,79 € 287,79 € 8 669,96 Sk jednorazovo 

DSLP 1624P officeDSL 9 328,59 € 328,59 € 9 899,10 Sk jednorazovo 

DSLP 1724P officeDSL 9 Extra 364,77 € 364,77 € 10 989,06 Sk jednorazovo 

DSLP 1124P officeDSL 18 398,29 € 398,29 € 11 998,88 Sk jednorazovo 

DSLP 1224P officeDSL 28 593,97 € 593,97 € 17 893,94 Sk jednorazovo 

DSLP 1324P officeDSL 38 580,93 € 580,93 € 17 501,10 Sk jednorazovo 

DSLP 1424P officeDSL Standard 213,90 € 213,90 € 6 443,95 Sk jednorazovo 

2.4.8 Zmluvná pokuta - doba viazanosti 12 mesiacov  (produktový rad Super Internet  bez nutnosti telefónnej prípojky) 

Kód produktu Názov  
Cena služby 
bez DPH 

Cena služby s DPH splatnosť 

SIN 0112P Super Internet Doma 145,06 € 145,06 € 4 370,08 Sk jednorazovo 

SIN 0212P  Super Internet Naplno 145,06 € 145,06 € 4 370,08 Sk jednorazovo 

SIN 0312P  Super Internet Standard 145,06 € 145,06 € 4 370,08 Sk jednorazovo 

SIN 0412P  Super Internet Plus 145,06 € 145,06 € 4 370,08 Sk jednorazovo 

SIN 0512P Super Internet Variant 145,06 € 145,06 € 4 370,08 Sk jednorazovo 

SIN 0612P Super Internet Extrem 145,06 € 145,06 € 4 370,08 Sk jednorazovo 

2.4.9  Zmluvná pokuta - doba viazanosti 12 mesiacov (produktový rad GoDSL alebo officeDSL s príplatkom uvedenom v bode 2.3.1. c)) 

Kód produktu Názov  
Cena služby  
bez DPH 

Cena služby s DPH splatnosť 

DSLP 0112P GoDSL 600 152,39 € 152,39 € 4 590,90 Sk jednorazovo 

DSLP 0212P GoDSL1200 170,32 € 170,32 € 5 131,06 Sk jednorazovo 

DSLP 0312P GoDSL 2400 191,93 € 191,93 € 5 782,08 Sk jednorazovo 

DSLP 0412P GoDSL 4800 207,40 € 207,40 € 6 248,13 Sk jednorazovo 

DSLP 0512P GoDSL Home 217,22 € 217,22 € 6 543,97 Sk jednorazovo 

DSLP 0612P GoDSL Total 255,76 € 255,76 € 7 705,03 Sk jednorazovo 

DSLP 0712P officeDSL 0,6 182,14 € 182,14 € 5 487,15 Sk jednorazovo 

DSLP 0812P officeDSL 1,2 200,06 € 200,06 € 6 027,01 Sk jednorazovo 

DSLP 0912P officeDSL 3 220,47 € 220,47 € 6 641,88 Sk jednorazovo 

DSLP 1012P officeDSL 6 237,50 € 237,50 € 7 154,93 Sk jednorazovo 

DSLP 1112P officeDSL 18 358,43 € 358,43 € 10 798,06 Sk jednorazovo 

DSLP 1212P officeDSL 28 526,16 € 526,16 € 15 851,10 Sk jednorazovo 

DSLP 1312P officeDSL 38 538,17 € 538,17 € 16 212,91 Sk jednorazovo 

DSLP 1412P officeDSL Standard 223,06 € 223,06 € 6 719,91 Sk jednorazovo 
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2.4.10Zmluvná pokuta - doba viazanosti 18 mesiacov  (produktový rad Super Internet bez nutnosti telefónnej prípojky) 

Kód produktu Názov  
Cena služby  
bez DPH 

Cena služby s DPH splatnosť 

SIN 0118P Super Internet Doma 181,57 € 181,57 € 5 469,98 Sk jednorazovo 

SIN 0218P  Super Internet Naplno 181,57 € 181,57 € 5 469,98 Sk jednorazovo 

SIN 0318P Super Internet Standard 181,57 € 181,57 € 5 469,98 Sk jednorazovo 

SIN 0418P Super Internet Plus 181,57 € 181,57 € 5 469,98 Sk jednorazovo 

SIN 0518P   Super Internet Variant 181,57 € 181,57 € 5 469,98 Sk jednorazovo 

SIN 0618P   Super Internet Extrem 181,57 € 181,57 € 5 469,98 Sk jednorazovo 

2.4.11Zmluvná pokuta - doba viazanosti 24 mesiacov  (produktový rad Super Internet bez nutnosti telefónnej prípojky) 

Kód produktu Názov  
Cena služby  
bez DPH 

Cena služby 
 s DPH 

splatnosť 

SIN 0124P Super Internet Doma 208,13 € 208,13 € 6 270,12 Sk jednorazovo 

SIN 0224P  Super Internet Naplno 208,13 € 208,13 € 6 270,12 Sk jednorazovo 

SIN 0324P Super Internet Standard 208,13 € 208,13 € 6 270,12 Sk jednorazovo 

SIN 0424P Super Internet Plus 208,13 € 208,13 € 6 270,12 Sk jednorazovo 

SIN 0524P   Super Internet Variant 208,13 € 208,13 € 6 270,12 Sk jednorazovo 

SIN 0624P   Super Internet Extrem 208,13 € 208,13 € 6 270,12 Sk jednorazovo 

2.4.12Zmluvná pokuta – doba  viazanosti 24 mesiacov (produktový rad GoDSL alebo officeDSL s príplatkom uvedenom v bode 2.3.1. c)) 

Kód produktu Názov  
Cena služby  
bez DPH 

Cena služby s DPH splatnosť 

DSLP 0124P GoDSL 600 214,43 € 214,43 € 6 459,92 Sk jednorazovo 

DSLP1524P GoDSL 600 Plus 225,55 € 225,55 € 6 794,92 Sk jednorazovo 

DSLP 0224P GoDSL1200 238,27 € 238,27 € 7 178,12 Sk jednorazovo 

DSLP 0324P GoDSL 2400 266,98 € 266,98 € 8 043,04 Sk jednorazovo 

DSLP 0424P GoDSL 4800 287,56 € 287,56 € 8 663,03 Sk jednorazovo 

DSLP 0524P GoDSL Home 300,64 € 300,64 € 9 057,08 Sk jednorazovo 

DSLP 0624P GoDSL Total 351,89 € 351,89 € 10 601,04 Sk jednorazovo 

DSLP 0724P officeDSL 0,6 257,35 € 257,35 € 7 752,93 Sk jednorazovo 

DSLP 0824P officeDSL 1,2 291,31 € 291,31 € 8 776,01 Sk jednorazovo 

DSLP 0924P officeDSL 3 338,21 € 338,21 € 10 188,91 Sk jednorazovo 

DSLP 1024P officeDSL 6 256,26 € 256,26 € 7 720,09 Sk jednorazovo 

DSLP 1124P officeDSL 18 398,29 € 398,29 € 11 998,88 Sk jednorazovo 

DSLP 1224P officeDSL 28 678,82 € 678,82 € 20 450,13 Sk jednorazovo 

DSLP 1324P officeDSL 38 685,49 € 685,49 € 20 651,07 Sk jednorazovo 

DSLP 1424P officeDSL Standard 223,06 € 223,06 € 6 719,91 Sk jednorazovo 

 

 

2.5 Ostatné služby ADSL pripojenia 

2.5.1 Obnovenie poskytovania služby- účtuje sa účastníkovi v prípade obnovenia poskytovania služby 

2.5.2 Poplatok za servisný zásah- účtuje sa účastníkovi v prípade vykonania servisného zásahu zo strany poskytovateľa, slúžiaceho na odstránenie poruchy, 
nahlásenej účastníkom, pričom táto porucha nebola spôsobená na telekomunikačných zariadeniach vo vlastníctve poskytovateľa 

2.5.3 Pokuta za nedodržanie lehoty splatnosti-  v prípade, že učastník neuhradí faktúru za tovar alebo službu v lehote splatnosti, bude mu účtovaná pokuta za 
nedodržanie lehoty splatnosti vo výške 40 Sk (DOP120047). 

2.5.4 Zmluvná pokuta- účtuje sa v prípade, ak účastník nevráti poskytovateľovi slúchadlá s mikrofónom nepoškodené a v pôvodnom obale v prípade, ak sa služba 
nedala zriadiť. 
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Poplatok za ostatné služby- splatnosť jednorazovo 

Kód Názov  
Cena služby 
bez DPH 

Cena služby s DPH splatnosť 

DLSP 16 obnovenie služby, prerušenej na žiadosť účastníka 1,99 € 2,37 € 71,40 Sk jednorazovo 

DLSP 17 obnovenie služby, prerušenej pre nedodržanie zmluvných podmienok 13,28 € 15,80 € 475,99 Sk jednorazovo 

DOP 120047 Pokuta za nedodržanie lehoty splatnosti 1,33 € 1,58 € 47,60 Sk jednorazovo 

DLSP 18 Poplatok za servisný zásah 66,39 € 79,00 € 2 379,95 Sk jednorazovo 

DLSP 19 Zmluvná pokuta 16,60 € 19,75 € 594,99 Sk jednorazovo 

 

2.6 Cenník koncových zariadení 

2.6.1 Účastník uhrádza kúpnu cenu za ADSL modem alebo splitter jednorázovo vo faktúre za produkt. 

2.6.2  Technická podpora k ADSL modemu resp. splittra je poskytovaná v prípade, ak je toto zariadenie zakúpené od poskytovateľa spolu so službou 
ADSLpripojenia do siete Internet. 

2.6.3 Poskytovateľ nezodpovedá za správnu inštaláciu a konfiguráciu ADSL modemu resp. splittra v prípade, ak si zariadenie inštaloval sám účastník. 

 

Poplatok za koncové zariadenia- splatnosť jednorazovo 

Názov 
Cena služby 
bez DPH 

Cena služby s DPH splatnosť 

Zyxel 660RU - T3 1 343,70 Sk 53,07 € 1 598,79 Sk jednorazovo 

Zyxel 660 H  2 184,03 Sk 86,28 € 2 599,27 Sk jednorazovo 

Zyxel 660HW 2 940,34 Sk 116,14 € 3 498,83 Sk jednorazovo 

Základný samoinštalačný balíček (Splitter) 184,03 Sk 7,27 € 219,02 Sk jednorazovo 

 
 
 
 

III.Časť- Pôvodné produkty ADSL pripojenia 
 
 

Obsah: 
3.1. Všeobecné ustanovenia, zriadenie a popis produktov služby ADSL pripojenia (produkty GoDSL Klasik a officeDSL Klasik) 
3.2. Cenník poplatkov za produkty   GoDSL Klasik a officeDSL Klasik 
3.3. Ostatné služby ADSL pripojenia 

 
 

3.1. Všeobecné ustanovenia, zriadenie a popis služby ADSL pripojenia (produkty GoDSL Klasik a officeDSL Klasik) 

3.1.1. Služba ADSL pripojenia je poskytovaná podľa technických možností Slovanet-u, a.s. (ďalej len „poskytovateľ“), Všeobecných podmienok poskytovateľa na 
poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby sprostredkovania prístupu do siete internet (ďalej len „všeobecné podmienky“) a Tarify na 
poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby sprostredkovania prístupu do siete internet, Oddiel E- Doplnkové služby.  

3.1.2. Služba ADSL pripojenia predstavuje verejnú elektronickú komunikačnú službu sprostredkovania prístupu do siete Internet, poskytovanú prostredníctvom DSL 
prípojky ADSL technológiou. ADSL technológia (Asymmetric Digital Subscriber Line) umožňuje učastníkovi asymetrický dátový prístup k verejnej elektronickej 
komunikačnej službe, pričom v smere od poskytovateľa služby k účastníkovii (downstream) je prenosová rýchlosť dátového signálu vyššia ako v smere od 
účastníka k poskytovateľovi služby (upstream).  

3.1.3. Služba ADSL pripojenia do siete internet je poskytovaná vo vybraných lokalitách podľa možností poskytovateľa. Podmienkou zriadenia tejto služby je funkčná 
ST DSL prístup a modem, pričom služba ST DSL je poskytovaná na základe platných všeobecných podmienok a Tarify spoločnosti Slovak Telecom, a.s. 

3.1.4. Služba ADSL pripojenia s mesačným fakturačným obdobím sa spoplatňuje odo dňa jej sprístupnenia. Ak bude služba sprístupnená počas aktuálneho 
fakturačného obdobia, bude účastníkovi vyúčtovaná alikvótna čiastka za dané obdobie.  

3.1.5. V prípade, že účastník požiada o zmenu GoDSL Klasik alebo officeDSL Klasik produktu ADSL pripojenia (ďalej len „produkt ADSL pripojenia“) počas 
fakturačného obdobia, zmena sa uplatňuje 1. dňom mesiaca nasledujúcom po mesiaci, v ktorom účastník o túto zmenu požiadal. 

3.1.6. Ak účastník uzavrie na produkt ADSL pripojenia zmluvu o pripojení na dobu určitú (ďalej len „doba viazanosti“) a požiada o zmenu produktu počas trvania 
tejto doby, a to z produktu s nižším mesačným paušálom na produkt s vyšším mesačným paušálom, bude mu účtovaná čiastka za vyšší mesačný paušál. 
Účastníkovi nebude fakturovaný poplatok za zmenu produktu. 

3.1.7. Ak účastník uzavrie na produkt ADSL pripojenia zmluvu o pripojení s dobou viazanosti a požiada o zmenu produktu počas trvania tejto doby, a to z produktu  
s vyšším mesačným paušálom na produkt s nižším mesačným paušálom, bude mu fakturovaný nižší mesačný paušál a poplatkok za zmenu produktu.   
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3.1.8. Ak účastník uzavrie na produkt ADSL pripojenia zmluvu o pripojení s dobou viazanosti a poskytovateľ bude nútený pred uplynutím doby viazanosti zmluvu 
ukončiť alebo bude nútený prerušiť poskytovanie služby preto, že účastník porušil svoju povinnosť alebo ak pred uplynutím doby viazanosti bude platnosť 
zmluvy ukončená dohodou na návrh účastníka, je účastník povinný: 

a) zaplatiť za každý mesiac od dátumu ukončenia zmluvy alebo od dátumu prerušenia poskytovania služby do konca doby viazanosti zmluvnú pokutu vo výške 
mesačného paušálu za službu. 

b) uhradiť všetky svoje finančné záväzky za služby, ktoré mu Slovanet poskytoval 

3.1.9. Všetky ceny bez DPH, uvedené v tejto Tarife, môžu byť použité ako podklady na  vystavenie faktúry. 

3.1.10.Poskytovateľ bude k cenám účtovať daň z pridanej hodnoty podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty (DPH). 

3.1.11. Účastník môže používať iba také ADSL modemy, ktorých technická spôsobilosť bola schválená príslušnými právnymi predpismi a sú poskytovateľom  
odporučené na pripojenie do jeho verejnej siete.  

3.1.12. Zriadenie služby internetového ADSL pripojenia: 

a) Služba internetového ADSL  pripojenia sa zriaďuje na základe zmluvy o pripojení.  
b)  Pod zriadením služby ADSL pripojenia sa rozumie odovzdanie prístupového mena a hesla do internetu účastníkovi a taktiež konfigurácia služby na 

zariadeniach vo verejnej elektronickej komunikačnej sieti poskytovateľa. 

3.1.13.K všetkým produktom ADSL pripojenia sa poskytujú doplnkové služby uvedené v Tarife na poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby, Oddiel 
E- Doplnkové služby. 

3.1.14. K 1.5.2006 dochádza k premenovaniu existujúcich GoDSL a officeDSL produktov na GoDSL Klasik a officeDSL Klasik. 

3.1.15. Od 1.5.2006 nie je možné objednať pôvodné produkty služby ADSL pripojenia pod názvom GoDSL Klasik a officeDSL Klasik. Poskytovanie uvedených 
produktov existujúcim klientom nie je časovo obmedzené. 

3.1.16. Zriadenie všetkých produktov ADSL pripojenia je bezplatné s výnimkou produktu s kódom DSL01002 (Prenájom modemu - aktivačný poplatok). 

3.1.17. Poskytovateľ poskytuje vrámci ADSL pripojenia dva produktové rady: 

• Produktový rad GoDSL Klasik 
• Produktový rad officeDSL Klasik 

3.1.18. V rámci produktového radu GoDSL Klasik poskytovateľ ponúka nasledovné produkty: 

a) Dátovo obmedzené (merané) produkty – GoDSL 600 Light Klasik, GoDSL 600 Klasik, GoDSL 1000 Klasik, GoDSL 1400 Klasik, GoDSL 2500 Klasik, 
GoDSL 6000 Klasik, GoDSL 10000 Klasik a GoDSL SemifFlat Klasik. Ide o časovo neobmedzené produkty ADSL pripojenia so stanoveným limitom pre 
objem prenesených dát, ktoré sú zahrnuté v cene produktu (tzv. predplatený objem dát). Dáta, ktoré účastníci prenesú nad stanovený limit, sú 
spoplatňované podľa bodu 2.2.3.c). Do objemu prenesených dát sa počíta súčet prenesených dát v smere k účastníkovi a od účastníka počas 
pracovných dní. Dáta, ktoré účastníci prenesú cez víkendy, sa do objemu prenesených dát nezapočítavajú a nie sú spoplatňované (táto podmienka 
platí pre všetky produkty okrem produktu GoDSL 600 Light Klasik a GoDSL Štart Klasik). Maximálna rýchlosť prístupu do siete internet pri týchto 
produktoch je daná rýchlosťou ST DSL prípojky. 

b) Časovo neobmedzený (meraný) produkt- GoDSL Štart Klasik. Ide o časovo neobmedzený produkt ADSL pripojenia, pri ktorom účatníci nemajú 
stanovený limit pre objem prenesených dát. Platia iba za dáta, ktoré v príslušnom fakturačnom období prenesú. Tieto dáta sú spoplatňované podľa 
bodu 2.2.3.a). Do objemu prenesených dát sa počíta súčet prenesených dát v smere k účastníkovi a od účastníka. Maximálna rýchlosť prístupu do siete 
internet pri týchto produktoch je daná rýchlosťou ST DSL prípojky. 

c) Dátovo neobmedzené (nemerané) produkty - GoDSL Total Klasik, GoDSL Total Fun Klasik a GoDSL Home Klasik. Ide o časovo neobmedzené 
produkty ADSL pripojenia. Pri produktoch GoDSL Total Klasik a GoDSL Total Fun Klasik nie je účtovaná cena za prenesené dáta. Pri produkte GoDSL 
Home Klasik nie je účtovaná cena za prenesené dáta počas pracovných dní v čase od 18.00 do 6.00 hod a počas víkendov. Maximálna rýchlosť týchto 
produktoch je do hodnoty uvedenej v tejto Tarife v kbit/s, pričom táto rýchlosť nie je garantovaná.  

3.1.19. V rámci produktového radu officeDSL Klasik poskytovateľ ponúka nasledovné produkty : officeDSL Basic Klasik, officeDSL Standard Klasik a officeDSL 
Professional Klasik. Ide o dátovo neobmedzené (nemerané) produkty počas pracovných dní v čase od 7:00 - 19:00 hod. Mimo tohto vymedzeného 
časového intervalu je prenos dát spoplatňovaný sadzbou uvedenou v bode 2.2.3. b). Maximálna rýchlosť produktov je do hodnoty uvedenej v tejto Tarife v 
kbit/s, pričom táto rýchlosť nie je garantovaná. V cene jednotlivých produktov sú zahrnuté nasledovné doplnkové služby:  

• u officeDSL Basic Klasik : štyri doménové e-mailové schránky s veľkosťou 20 MB v tvare XYZ@vasa_domena.sk, dva osobné certifikáty pre 
digitálny podpis a šifrovanie elektronickej pošty, štyri virtuálne e-mailové adresy (tzv. aliasy) podľa produktu s kódom DOP12009 a zriadenie 
a prevádzkovanie virtuálneho www servera s vlastným názvom domény druhej úrovne v tvare www.vasa_domena.sk s 50 MB diskového priestoru 
pre statické www prezentácie, pričom účastník môže využívať CGI skripty, určené a poskytnuté na využívanie administrátorom poskytovateľa. 
Účastník tiež obdrží adresu príslušného URL s uvedením potrebného prístupového mena a hesla.  Podmienkou objednania a využívania 
doménových e- mailových schránok, ako i virtuálneho servera s vlastným názvom domény druhej úrovne je využívanie produktov Registrácia resp. 
Preregistrácia domény druhej úrovne (DOP12033 resp. DOP110102).  

• u officeDSL Standard Klasik: osem doménových e-mailových schránok s veľkosťou 40 MB v tvare XYZ@vasa_domena.sk, dva osobné certifikáty 
pre digitálny podpis a šifrovanie elektronickej pošty, štyri virtuálne e-mailové adresy (tzv. aliasy) podľa produktu s kódom DOP12009, zriadenie 
a prevádzkovanie virtuálneho www servera s vlastným názvom domény druhej úrovne v tvare www.vasa_domena.sk  so 150 MB diskového 
priestoru pre statické www prezentácie a presmerovanie jednej domény na tento diskový priestor, za podmienok uvedených pri produkte s kódom 
DOP12040.  

• u officeDSL Professional Klasik: zriadenie a prevádzka „doménového mailového koša“ s neobmedzenou veľkosťou na poštovom serveri 
poskytovateľa a to podľa produktu s kódom DOP12003 alebo smerovanie doménovej pošty (ETRN) podľa produktu s kódom DOP12032, desať 
osobných certifikátov pre digitálny podpis a šifrovanie elektronickej pošty, zriadenie a prevádzkovanie virtuálneho www servera s vlastným  názvom 
pre doménu druhého stupňa v tvare  www.vasa_domena.sk s 250 MB diskového priestoru prezentácie a presmerovanie jednej domény na tento 
diskový priestor, za podmienok uvedených pri produkte s kódom DOP12041. 
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3.1.20. Ak účastník využíva dátovo merané GoDSL Klasik produkty (podľa bodu 2.1.3. a)) a za príslušné fakturačné obdobie prekročí predplatený  objem dát, 
bude mu účtovaná za každý aj začatý MB (megabyte) navyše predplateného objemu cena podľa tejto tarify a príslušného produktu. Účastníkovi bude do 
celkového objemu prenesených dát započítaný aj prenos nevyžiadaných dát.  

3.1.21. Ak účastník využíva produkty officeDSL Klasik (podľa bodu 2.1.4. ) alebo produkt GoDSL Home Klasik a za príslušné fakturačné obdobie prenesie dáta 
mimo vyhradeného časového intervalu, bude mu účtovaná za každý aj začatý MB (megabyte) cena podľa tejto tarify a príslušného produktu. Účastníkovi 
bude do celkového objemu prenesených dát započítaný aj prenos nevyžiadaných dát. 

3.1.22. Ak účastník využíva produkt GoDSL Štart Klasik (podľa bodu 2.1.3. b), za príslušné fakturačné obdobie mu bude účtovaná za každý aj začatý MB 
(megabyte) prenesených dát cena podľa bodu 2.2.3.a) tejto tarify. Účastníkovi bude do celkového objemu prenesených dát započítaný aj prenos 
nevyžiadaných dát. 

3.1.23. Mesačný poplatok za produkt ADSL pripojenia pozostáva z paušálneho poplatku a z poplatkov za : 

a) prenesené dáta podľa bodu 2.2.3.a) (u  časovo neobmedzeného GoDSL Štart Klasik podľa bodu b) 2.1.3.) 
b) dáta prenesené nad stanovený limit  podľa bodu 2.2.3.c) (u dátovo meraných produktov podľa bodu a), 2.1.3.) 
c) dáta prenesené mimo vyhradeného času podľa bodu 2.2.3. b) ( u produktu GoDSL Home Klasik a produktový rad officeDSL Klasik) 

 

3.1.24. Paušálny poplatok za produkt  je fakturovaný za aktuálny mesiac (vynímajúc produkt GoDSL Štart Klasik ) a poplatky za prenesené dáta podľa bodu 2.1.8. 
sú fakturované v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom  došlo k prenosu dát, prekročeniu limitu pre objem prenesených dát alebo k prenosu dát 
mimo vyhradeného času. 

3.1.25. Produkt GoDSL 600 Light Klasik je možné objednať  a využívať len pri uzavretí Zmluvy o pripojení s dobou viazanosti 24  mesiacov. 

3.1.26. V prípade produktov, uvedených pod bodom 3.1.18 c) a 3.1.19 môže poskytovateľ uplatniť tzv. FUP (Fair Use Policy, ďalej len „FUP“) a to na 
zabezpečenie primeranej kvality služby všetkým účastníkom. Presné pravidlá uplatnenia FUP sú zverejnené na www.slovanet.sk.   

3.1.27. V cene všetkých GoDSL Klasik produktov je jedna štandardná schránka elektronickej pošty s neobmedzenou veľkosťou v tvare XYZ@slovanet.sk  

3.1.28. Pod názvom „Prenájom modemu - aktivačný poplatok“ sa rozumie odovzdanie nakonfigurovaného ADSL modemu  s rozhraním USB alebo Ethernet UTP v 
majetku poskytovateľa účastníkovi. Podmienkou objednania tejto služby je súčasné objednanie služby Prenájom modemu USB alebo Prenájom modemu 
UTP, ktorej presné podmienky sú špecifikované v dodatku k zmluve o pripojení.  

3.2. Cenník poplatkov  

3.2.1. Cena za  mesačný paušál pri poskytovaní GoDSL Klasik produktov 

Cena za GoDSL Klasik produkty - splatnosť 1 mesiac 

Kód Názov  
rýchlosť  v kbit/s 

(download / upload) 
Predplatený 

objem dát v MB 
Cena služby 
bez DPH Cena služby s DPH 

DSL02017 GoDSL Štart Klasik podľa prípojky - 0,00 € 0,00 € 0,00 Sk 

DSL02013 GoDSL    600 Klasik podľa prípojky 800    7,93 € 9,44 € 284,39 Sk 

DSL02011 GoDSL   1000 Klasik podľa prípojky 2 000    9,63 € 11,46 € 345,24 Sk 

DSL02001 GoDSL   1400 Klasik podľa prípojky 2 800    15,90 € 18,92 € 569,98 Sk 

DSL02002 GoDSL   2500 Klasik podľa prípojky 4 700    24,20 € 28,80 € 867,63 Sk 

DSL02003 GoDSL   6000 Klasik podľa prípojky 7 000    36,18 € 43,05 € 1 296,92 Sk 

DSL02012 GoDSL 10000 Klasik podľa prípojky 12 000    52,78 € 62,81 € 1 892,21 Sk 

DSL02004 GoDSL SemiFlat Klasik podľa prípojky 22 000    95,93 € 114,16 € 3 439,18 Sk 

DSL02008 GoDSL Home Klasik 2048/256 - 13,24 € 15,76 € 474,79 Sk 

DSL02009 GoDSL Total Klasik 2560/256 - 28,85 € 34,33 € 1 034,23 Sk 

DSL02010 GoDSL Total Fun Klasik 2048/256 - 15,90 € 18,92 € 569,98 Sk 

3.2.2. Cena za  mesačný paušál pri poskytovaní GoDSL Klasik produktov s 12 mesačnou viazanosťou 

Cena za GoDSL Klasik produkty - splatnosť 1 mesiac 

Kód Názov 
rýchlosť  v kbit/s 

(download / upload) 
Predplatený 

objem dát v MB 
Cena služby 
bez DPH 

Cena služby s DPH 

DSL02019 GoDSL    600 Klasik podľa prípojky 800 7,27 € 8,65 € 260,59 Sk 

DSL02020 GoDSL   1000 Klasik podľa prípojky 2000 9,26 € 11,02 € 331,99 Sk 

DSL02021 GoDSL   1400 Klasik podľa prípojky 2800 14,24 € 16,95 € 510,64 Sk 

DSL02022 GoDSL   2500 Klasik podľa prípojky 4700 21,87 € 26,03 € 784,18 Sk 

DSL02023 GoDSL   6000 Klasik podľa prípojky 7000 32,86 € 39,10 € 1 177,93 Sk 

DSL02024 GoDSL 10000 Klasik podľa prípojky 12000 49,46 € 58,86 € 1 773,22 Sk 

DSL02025 GoDSL SemiFlat Klasik podľa prípojky 22000 85,97 € 102,30 € 3 081,89 Sk 

DSL02026 GoDSL Home Klasik 2048/256 - 12,91 € 15,36 € 462,74 Sk 

DSL02027 GoDSL Total Klasik 2560/256 - 26,19 € 31,17 € 939,03 Sk 

DSL02028 GoDSL Total Fun Klasik 2048/256 - 14,24 € 16,95 € 510,64 Sk 
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3.2.3. Cena za  mesačný paušál pri poskytovaní GoDSL Klasik produktov s 24 mesačnou viazanosťou 

Cena za GoDSL Klasik produkty - splatnosť 1 mesiac 

Kód Názov  
rýchlosť  v kbit/s 

(download / upload) 
Predplatený 

objem dát v MB 
Cena služby 
bez DPH 

Cena služby s DPH 
 

DSL02029 GoDSL    600 Klasik podľa prípojky 800 5,94 € 7,07 € 212,99 Sk 

DSL02030 GoDSL  600 Light Klasik podľa prípojky 600 4,28 € 5,09 € 153,34 Sk 

DSL02031 GoDSL   1000 Klasik podľa prípojky 2000 8,93 € 10,63 € 320,24 Sk 

DSL02032 GoDSL   1400 Klasik podľa prípojky 2800 12,91 € 15,36 € 462,74 Sk 

DSL02033 GoDSL   2500 Klasik podľa prípojky 4700 19,55 € 23,26 € 700,73 Sk 

DSL02034 GoDSL   6000 Klasik podľa prípojky 7000 29,18 € 34,72 € 1 045,97 Sk 

DSL02035 GoDSL 10000 Klasik podľa prípojky 12000 42,82 € 50,96 € 1 535,22 Sk 

DSL02036 GoDSL SemiFlat Klasik podľa prípojky 22000 79,33 € 94,40 € 2 843,89 Sk 

DSL02037 GoDSL Home Klasik 2048/256 - 12,25 € 14,58 € 439,24 Sk 

DSL02038 GoDSL Total Klasik 2560/256 - 25,19 € 29,98 € 903,18 Sk 

DSL02039 GoDSL Total Fun Klasik 2048/256 - 12,91 € 15,36 € 462,74 Sk 

 

3.2.4. Mesačný paušál za officeDSL Klasik produkty 

a) Cena za  mesačný paušál pri poskytovaní officeDSL Klasik produktov 

Cena za produkty officeDSL Klasik - splatnosť 1 mesiac 

Kód Názov  
rýchlosť  v kbit/s 

(download / upload) 
Cena služby 
bez DPH 

Cena služby s DPH 

DSL02014 officeDSL Basic Klasik 2560/256 42,82 € 50,96 € 1 535,22 Sk 

DSL02015 officeDSL Standard Klasik 3072/384 62,74 € 74,66 € 2 249,21 Sk 

DSL02016 officeDSL Professional Klasik 3584/384 95,93 € 114,16 € 3 439,18 Sk 

b) Cena za  mesačný paušál pri poskytovaní officeDSL Klasik produktov s 12  mesačnou viazanosťou 

Cena za produkty officeDSL Klasik- splatnosť 1 mesiac 

Kód Názov  
rýchlosť  v kbit/s 

(download / upload) 
Cena služby 
bez DPH 

Cena služby s DPH 

DSL02040 officeDSL Basic Klasik 2560/256 39,50 € 47,01 € 1 416,22 Sk 

DSL02041 officeDSL Standard Klasik 3072/384 59,42 € 70,71 € 2 130,21 Sk 

DSL02042 officeDSL Professional Klasik 3584/384 89,29 € 106,26 € 3 201,19 Sk 

e) Cena za  mesačný paušál pri poskytovaní officeDSL Klasik produktov s 24  mesačnou viazanosťou 

Cena za produkty officeDSL Klasik- splatnosť 1 mesiac 

Kód Názov  
rýchlosť  v kbit/s 

(download / upload) 
Cena služby 
bez DPH 

Cena služby s DPH 

DSL02043 officeDSL Basic Klasik 2560/256 36,18 € 43,05 € 1 296,92 Sk 

DSL02044 officeDSL Standard Klasik 3072/384 56,10 € 66,76 € 2 011,21 Sk 

DSL02045 officeDSL Professional Klasik 3584/384 85,97 € 102,30 € 3 081,89 Sk 

3.2.5. Poplatky za prenesené MB 

a) Poplatky za prenesené MB- GoDSL Štart Klasik 

Kód Názov  
Cena za 1 MB navyše 

v Sk bez DPH* 
Cena za 1 MB navyše s DPH 

DSL02017 GoDSL Štart Klasik 0,063 € 0,075 € 2,26 Sk 

 

 

 

 



Tarifa na poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby  
sprostredkovania prístupu do siete internet,  

Oddiel B-  ADSL pripojenie 
Platnosť od 01.09.2008  

Slovanet, a. s.  
Záhradnícka 151, 821 08  Bratislava 2 IČO: 35765143, IČ DPH: SK2020254621 
tel.: 02 / 208 28 111, fax: 02 / 208 28  222 Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri  
e-mail: office@slovanet.sk, www.slovanet.sk Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2103/B 

 

18 

 

b) Poplatky za MB prenesené mimo vyhradeného času - splatnosť 1 mesiac 

Kód Názov 
Cena za 1 MB navyše 

v Sk bez DPH* 
Cena za 1 MB navyše s DPH 

DSL02008 GoDSL Home Klasik 0,005 € 0,006 € 0,18 Sk 

DSL02014 officeDSL Basic Klasik 0,005 € 0,006 € 0,18 Sk 

DSL02015 officeDSL Standard Klasik 0,005 € 0,006 € 0,18 Sk 

DSL02016 officeDSL Professional Klasik 0,003 € 0,004 € 0,12 Sk 

c) Poplatky za MB prenesené navyše predplateného objemu- splatnosť 1 mesiac 

Kód Názov  
Cena za 1 MB navyše 

v Sk bez DPH* 
Cena za 1 MB navyše s DPH 

DSL02018 GoDSL  600 Light Klasik 0,016 € 0,019 € 0,57 Sk 

DSL02013 GoDSL    600 Klasik 0,015 € 0,018 € 0,54 Sk 

DSL02011 GoDSL   1000 Klasik 0,013 € 0,015 € 0,45 Sk 

DSL02001 GoDSL   1400 Klasik 0,012 € 0,014 € 0,42 Sk 

DSL02002 GoDSL   2500 Klasik 0,010 € 0,012 € 0,36 Sk 

DSL02003 GoDSL   6000 Klasik 0,008 € 0,010 € 0,30 Sk 

DSL02012 GoDSL 10000 Klasik 0,006 € 0,007 € 0,21 Sk 

DSL02004 GoDSL SemiFlat Klasik 0,003 € 0,004 € 0,12 Sk 

3.2.6. Poplatky za aktiváciu a prenájom modemu 

Kód Názov 
Cena v Sk 
bez DPH 

Cena v Sk  s DPH splatnosť 

DSL01002 Prenájom modemu - aktivačný poplatok 19,58 € 23,30 € 701,94 Sk jednorazovo 

DSL02005 Prenájom modemu USB 3,98 € 4,74 € 142,80 Sk mesačne 

DSL02006 Prenájom modemu UTP 6,31 € 7,51 € 226,25 Sk mesačne 

 

3.3. Ostatné služby ADSL pripojenia 

3.3.1. Zmena produktu - predstavuje administratívny poplatok v prípade, že účastník požiadal o zmenu produktu s vyšším mesačným paušálom na produkt 
s nižším mesačným paušálom. Žiadosť o zmenu môže učastník podať osobne, listom, alebo faxom. 

3.3.2. Pokuta za nedodržanie lehoty splatnosti-  v prípade, že učastník neuhradí faktúru za tovar alebo službu v lehote splatnosti, bude mu účtovaná pokuta 
za nedodržanie lehoty splatnosti vo výške 40 Sk (DOP120047). 

Cena - ostatné služby  

Kód Názov  
Cena služby 
bez DPH 

Cena služby s DPH splatnosť 

DSL01003 Zmena produktu 16,60 € 19,75 € 594,99 Sk jednorazovo 

DOP120047 Pokuta za nedodržanie lehoty splatnosti 1,33 € 1,58 € 47,60 Sk jednorazovo 

 
 
 

Častť IV  
Záverečné ustanovenia  

 

1. Tarifa nadobúda účinnosť dňa 01.08.2008.   

2. Tarifa sa zverejňuje na internetovej stránke Slovanetu www.slovanet.sk. Záujemca môže o jej poskytnutie požiadať v sídle Slovanetu, v jeho pobočkách 
a u zmluvných predajcov.  

3. Dňom nadobudnutia účinnosti tejto tarify sa zrušuje tarifa, ktorá nadobudla účinnosť dňa 01.06.2008. 
 

V Bratislave, dňa  31.7.2008  
 
 
 
 Ing Peter Máčaj, v. r.                                                                                                                                                  Ing Juraj Kováčik, v. r.  
 predseda predstavenstva                                                                                                                                            člen predstavenstva  


