SWAN Mobile, a. s., Borská 6, 841 04 Bratislava
IČO: 35680202, DIČ: 2020324317, IČ DPH: SK2020324317
zapísaná v OR OS Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2958/B
Nonstop linka 0650 123 456

CENNÍK VEREJNÝCH DÁTOVÝCH MOBILNÝCH ELEKTRONICKÝCH
KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB
SLUŽBA 4G INTERNET v2.0
Druh poplatku
Zriaďovací poplatok
Mesačný poplatok

Výška poplatku
5,00 €
(jednorazovo)
10,00 €

Služba 4G INTERNET v2.0 (ďalej aj len ako „Služba“) je verejná mobilná elektronická komunikačná dátová služba bez prideleného telefónneho čísla. Služba neumožňuje využívanie hlasových, SMS, ani MMS
služieb. Služba je poskytovaná prostredníctvom technológie LTE s nasledovnými parametrami: maximálna prenosová rýchlosť dát je 50 Mbit/s pre sťahovanie (download) a 10 Mbit/s pre nahrávanie (upload).
Súčasťou služby je prístup na internet.
Služba 4G INTERNET v2.0 nie je aktuálne v ponuke.

Doplnkové služby

Cena

Poskytnutie PUK kódu v prípade straty

1,50 €

Výmena SIM karty pri poškodení alebo strate

5,00 €

Vystavenie upomienky pri nezaplatení ceny za Službu
(Poplatok sa účtuje počnúc druhou upomienkou. Na položku sa nevzťahuje DPH.)

5,00 €

Dočasné prerušenie poskytovania Služby z dôvodu nezaplatenia splatnej ceny
za Službu alebo zneužitia Služby

15,00 €

Odpojenie z dôvodu nezaplatenia splatnej ceny za Službu alebo z dôvodu zneužitia
Služby

25,00 €

Koncové zariadenia odporúčané pre využívanie Služby

Cena

USB modem Huawei 3372

55,00 €

LTE Huawei E5577 Wifi Router

75,00 €
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SPOLOČNÉ USTANOVENIA
•

Služba je poskytovaná bez viazanosti.

•

Spoločnosť SWAN Mobile, a. s., je oprávnená v záujme dosiahnutia rovnakej kvality a dostupnosti Služby pre všetkých užívateľov stanoviť obmedzenia (Fair User Policy, FUP) pre Účastníkov, ktorí používajú
programy na automatické alebo dlhodobé sťahovanie veľkého objemu dát, alebo aplikácie umožňujúce prenos hlasu alebo správ v sieti internet (napr. P2P siete, porty/aplikácie s preddefinovanou
prioritou v sieti Podniku, tzv. VoIP – Voice over Internet Protocol, tzv. MoIP – Messaging over Internet
Protocol, streaming médií, a pod.). Fair User Policy môže spočívať v obmedzení prenosovej rýchlosti,
časovom obmedzení využívania určených programov/portov, v úplnom zablokovaní prístupu k využívaniu určených programov/portov, resp. v určení limitov na prístup k určeným programom/portom
v rámci voľného objemu dát, resp. nad rámec voľných dát, resp. v osobitnom spoplatnení využívania
určených programov/portov. Zavedenie Fair User Policy oznámi Podnik dotknutému Účastníkovi niektorým zo spôsobov podľa Článku 13 Všeobecných podmienok spoločnosti SWAN Mobile, a. s. na
poskytovanie verejných dátových mobilných elektronických komunikačných služieb alebo prostredníctvom Webovej stránky Podniku www.4ka.sk.

•

Informácie o aktuálnych cenách Služieb Podniku a o prípadných zľavách z týchto cien môžete získať na
nonstop linke 0650 123 456 alebo prostredníctvom Webovej stránky Podniku www.4ka.sk.

•

Ponuka Služieb je obmedzená na najviac 5 SIM kariet registrovaných na jedného Účastníka, ak nie je
výslovne dohodnuté inak.

•

Podnik je oprávnený odmietnuť uzatvorenie Zmluvy na poskytovanie Služby, ak poskytovanie tejto
Služby je s ohľadom na geografickú dostupnosť Služby v požadovanom mieste alebo v požadovanom
rozsahu technicky neuskutočniteľné, alebo by bolo možné len s vynaložením neprimerane vysokých
nákladov.

•

Zmluvu na poskytovanie Služby je možné uzatvoriť na Predajných miestach uvedených na Webovej
stránke Podniku.

•

Pojmy, ktoré nie sú definované v tomto Cenníku, majú rovnaký význam ako pojmy definované vo Všeobecných podmienkach spoločnosti SWAN Mobile, a. s. na poskytovanie verejných dátových mobilných
elektronických komunikačných služieb a v Zmluve o poskytovaní verejných komunikačných služieb
o poskytovaní verejných služieb k Službe.

•

Všetky ceny v tomto Cenníku sú uvedené s DPH, ak nie je výslovne uvedené inak.

Cenník nadobúda platnosť a účinnosť dňom 1. 1. 2017.

Nonstop Zákaznícka Linka 0650 123 456.

