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Slovak Telekom, a.s. so sídlom Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO:35 763 469, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, 
vložka  2081/B  (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 dočasnú zmenu Tarify na poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby Magio TV. 
 
A: VŠEOBECNÉ USTANOVENIA  
 
1. Tieto Všeobecné ustanovenia Cenového výmeru (ďalej aj „CV“)  sa aplikujú všeobecne, resp. primerane k službe Magio TV podľa Osobitných ustanovení 

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

elektronickej komunikačnej služby Magio TV podľa podmienok tohto CV. 
3. Existujúcim účastníkom sa pre účely tohto CV rozumie užívateľ, ktorý v čase platnosti tohto CV podá návrh na uzatvorenie dodatku  k Zmluve o pripojení na 

poskytovanie elektronickej komunikačnej služby Magio TV a zároveň nie je viazaný časovým záväzkom užívať službu Magio TV podľa  podmienok inej akcie 
alebo do zániku časového záväzku (doby viazanosti) užívať službu Magio TV podľa podmienok inej akcie nezostáva v čase podania návrhu dodatku k Zmluve 
o pripojení na poskytovanie elektronickej komunikačnej služby Magio TV viac ako 3 mesiace  

4. Migráciou na službu Magio TV -  zriadenie služby Magio TV v prospech Účastníka ku dňu zániku zmluvy o pripojení na poskytovanie el. komunikačnej služby 
Vysokorýchlostný internet (ďalej aj „VRI“) ; Vysokorýchlostný internet Solo (ďalej aj „VRI Solo“); DSL Internet alebo DSL prístup, ktorá je viazaná časovým 
záväzkom podľa inej akcie dlhším ako 3 mesiace. 

5. Účastníkom sa rozumie tak Nový ako aj Existujúci účastník. 
6. Tarifa sa pre účely tohto CV rozumie Tarifa na poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby Magio TV. 
 
B: OSOBITNÉ USTANOVENIA SLUŽBY MAGIO TV  
 
Tabuľka č. 1 

Akciová cena I. za používanie služby Magio TV 

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

Program Magio TV Komplet + internet  2, Magio TV Klasik + internet  2, Magio TV Start + 
internet 2/2+, Magio TV Komplet + internet 1/1+, Magio TV Klasik + internet 1/1+, Magio TV 
Start + internet 1/1+ 

14,24 € 16,95 € / 510,60 Sk vopred 

Program Magio TV Komplet + internet  2+, Magio TV Klasik + internet  2+ 12,56 € 14,95 € / 450,40 Sk vopred 

Program Magio TV Komplet, Magio TV Klasik, Magio TV Start 6,68 € 7,95 € / 239,50 Sk vopred 

Program Magio TV Solo 20,12 € 23,94 € / 721,20 Sk vopred 

 
Tabuľka č. 2 
Akciová cena I. za používanie služby Magio TV – Migrácia na službu Magio TV 

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

Program Magio TV Komplet + internet  2, Magio TV Klasik + internet  2, Magio TV Start + 
internet 2/2+ 

21,76 € 25,89 € / 780,00 Sk vopred 

Program Magio TV Komplet + internet  2+, Magio TV Klasik + internet  2+ 20,08 € 23,90 € / 720,00 Sk vopred 

 
Tabuľka č. 3 

Akciová cena II. za používanie služby Magio TV 

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

Program Magio TV Komplet + internet 2+ 28,48 € 33,89 € / 1021,00 Sk vopred 

Program Magio TV Klasik + internet 2+ 25,12 € 29,89 € / 900,50 Sk vopred 

Program Magio TV Komplet + internet 2 30,16 € 35,89 € / 1081,20 Sk vopred 

Program Magio TV Klasik + internet 2 26,80 € 31,89 € / 960,70 Sk vopred 

Program Magio TV Start + internet 2/2+ 21,76 € 25,89 € / 780,00 Sk vopred 

Program Magio TV Komplet + internet 1/1+ 22,64 € 26,94 € / 811,60 Sk vopred 

Program Magio TV Klasik + internet 1/1+ 19,28 € 22,94 € /691,10 Sk  vopred 

Program Magio TV Start + internet 1/1+ 14,24 € 16,95 € / 510,60 Sk vopred 

Program Magio TV Komplet  15,08 € 17,95 € / 540,80 Sk vopred 

Program Magio TV Klasik  11,72 € 13,95 € / 420,30 Sk vopred 

Program Magio TV Start 6,68 € 7,95 € / 239,50 Sk vopred 

Program Magio TV Solo 20,12 € 23,94 € / 721,20 Sk vopred 

 
Tabuľka č.4 

 
Tabuľka č.5 

Zmluvné pokuty Pokuta Splatnosť  

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

299 € / 9007,70 Sk (DPH sa neuplatňuje) jednorazovo 

 
 
 
 
 

Akciová cena zriadenia služby Magio TV 

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

Cena za zriadenie služby Magio TV (základná inštalácia) 16,76 € 19,94 € / 600,70 Sk jednorazovo 

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

Cenový výmer č. 1244/2010 
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1.  Účastník, ktorý si objedná poskytovanie služby Magio TV v programe služby Magio TV a zaviaže sa službu Magio TV využívať počas  24 mesačnej viazanosti 
podľa tohto CV okrem spôsobu zriadenia a poskytovania formou Migrácie na službu Magio TV má nárok na akciovú cenu za poskytovanie služby Magio TV  
podľa tabuľky č. 1, časť B a podľa tabuľky č.3, časť B  v závislosti od zvoleného programu služby Magio TV, ktoré budú uplatňované v prospech Účastníka 
odo dňa zriadenia služby Magio TV resp. od doby uzavretia dodatku (Špecifikácie) k Zmluve o pripojení služby Magio TV. 

2. Nový účastník, ktorý si objedná zriadenie a poskytovanie služby Magio TV v programe služby Magio TV a zaviaže sa službu Magio TV využívať počas 24 
mesačnej viazanosti podľa tohto CV formou Migrácie na službu Magio TV má nárok na akciovú cenu podľa tabuľky č. 2, časť B a podľa tabuľky č.3, časť B v 
závislosti od zvoleného programu služby Magio TV, ktoré budú uplatňované v prospech Nového účastníka odo dňa zriadenia služby Magio TV. V prípade, že 
sa v tabuľke č. 2, časť B zvolený program služby Magio TV nenachádza, uplatní sa cena podľa tabuľky č. 1, časť B. 

3. Nový účastník má nárok na zvýhodnenú cenu zriadenia služby Magio TV za cenu podľa tabuľky č. 4, časť B. Cena za zriadenie služby Magio TV zahŕňa len 
základnú inštaláciu alebo samoinštaláciu.  

4. Podmienkou využívania benefitov platných k programom Magio TV + internet 1/2 (bez TP) podľa tohto CV, je súčasné objednanie a aktivácia služby SMART 
v ktoromkoľvek programe služby SMART. Benefity k programom Magio TV + internet 1/2 (bez TP) podľa tohto CV môže tiež využiť Účastník, ktorý má 
aktivovanú službu SMART ku dňu predloženia návrhu Zmluvy resp. Dodatku k Zmluve o pripojení. 

5.  Podmienkou využívania benefitov podľa tohto CV je súčasné objednanie a aktivácia prémiového TV balíčka HBO + Cinemax podľa podmienok tohto CV. 
Benefity podľa tohto CV môže využiť aj existujúci účastník, pokiaľ má aktivovaný prémiový TV balíček HBO + Cinemax ku dňu predloženia návrhu Dodatku 
(Špecifikácie). 

6. Účastník, ktorý si zvolí užívať službu Magio TV s dobou viazanosti 24 mesiacov podľa tohto CV, má počas prvých troch mesiacov odo dňa aktivácie TV 
balíčka, nárok využívať TV balíček HBO + Cinemax a jeden z troch prémiových TV balíčkov (Dokumentárny prémium alebo Pre pánov alebo HD) za cenu, 
ktorá je súčasťou ceny za používanie služby Magio TV. Od štvrtého mesiaca odo dňa aktivácie TV balíčka sa Účastníkovi účtuje cena za TV balíček podľa 
platnej Tarify  

7. Podmienkou využívania benefitov podľa tohto CV, vzťahujúcich sa na programy Magio TV Start + internet 2 / 2+, Magio TV Klasik + internet 2 / 2+, Magio TV 
Komplet + internet 2 / 2+, Magio TV Start + internet 1/1+, Magio TV Klasik + internet 1/1+ a Magio TV Komplet + internet 1/1+,  je vyjadrenie súhlasu so 
zasielaním faktúry za telekomunikačné služby v elektronickej forme – Elektronická faktúra PDF (a za týmto účelom poskytne ST svoju emailovú adresu, inak 
mu bude elektronická faktúra, resp. notifikácia o novej faktúre zasielaná na e-mailové konto pridelené ST). V prípade, že účastník požaduje písomnú tlačenú 
formu faktúry a má záujem využívať benefity podľa tohto CV, môže spoločne so žiadosťou o zasielanie elektronickej faktúry PDF požiadať o zasielanie 
písomného odpisu elektronickej faktúry PDF podľa podmienok Tarify. 

8. Podmienkou využívania benefitov podľa tohto CV Účastníkom, ktorý požiadal o poskytovanie služby Magio TV v programoch Magio TV Start + internet 2 / 
2+, Magio TV Klasik + internet 2 / 2+, Magio TV Komplet + internet 2 / 2+, Magio TV Start + internet 1/1+, Magio TV Klasik + internet 1/1+ a Magio TV 
Komplet + internet 1/1+  je súčasné objednanie Magio internet Security, pričom doba užívania Magio internet Security je ľubovoľná, min. však 3 mesiace od 
jej aktivácie. Splnením podmienky pre poskytnutia benefitov podľa tohto CV Účastníkovi, ktorý požiadal o poskytovanie služby Magio TV v programoch 
podľa predchádzajúcej vety  je aj to ak už má Účastník Magio internet Security aktívny ku dňu uzatvorenia dodatku k Zmluve o pripojení. 

9. Účastníkovi, ktorý požiada o poskytovanie služby Magio TV v programoch podľa predchádzajúceho bodu, bude poskytnutá doplnková služby Magio internet 
Security počas prvých 3 mesiacov odo dňa zriadenia služby Magio TV alebo uzatvorenia dodatku (Špecifikácie) v cene vybraného programu služby Magio 
TV. Účastník môže túto doplnkovú službu po uplynutí troch mesiacov bezplatne zrušiť. 

10.   Účastníkovi, ktorý požiada o poskytovanie služby Magio TV v programoch podľa bodu 8 tohto CV bude v prípade jeho záujmu poskytnutá doplnková služba 
WEB Basic, Mail Klasik resp. Mail Klasik s odkazovou schránkou počas prvých 3 mesiacov odo dňa zriadenia služby Magio TV alebo uzatvorenia dodatku 
(Špecifikácie) v cene vybraného programu služby Magio TV. Účastník môže tieto doplnkové služby kedykoľvek bezplatne zrušiť. 

11. Po uplynutí dojednanej doby poskytovania akciových cien podľa tohto CV bude Účastníkovi účtovaná cena podľa platnej Tarify , Tarify na poskytovanie 
služby Internet (služby WEB Basic, Mail Klasik resp. Mail Klasik s odk. schránkou) ako cena bez viazanosti. 

12. Každý účastník služby Magio TV, ktorý v čase platnosti tohto CV požiada o aktiváciu doplnkovej služby Zvýšená rýchlosť upstreamu, má nárok na 
poskytovanie doplnkovej služby za jednorazový poplatok 2 € (60,30 Sk), pričom následné používanie doplnkovej služby Zvýšená rýchlosť upstreamu bude 
zahrnuté v cene programu služby Magio TV, odo dňa zriadenia resp. uzavretia Špecifikácie k Zmluve o pripojení. Účastník môže túto doplnkovú službu 
kedykoľvek bezplatne zrušiť. 

13. Existujúci účastník, ktorý požiada o poskytovanie služby Magio TV v programoch podľa bodu 8 tohto CV má nárok na pripísanie 3000 bodov na konto 
vernostného programu ST max klub. Body podľa predchádzajúcej vety budú Existujúcemu účastníkovi pripísané vo faktúre v najbližšom fakturačnom cykle 
po uzavretí Dodatku (Špecifikácie) k Zmluve o pripojení za podmienok, že je členom vernostného programu max klub a v čase podania návrhu Dodatku 
(Špecifikácie) ústne požiadal o pripočítanie 3000 bodov max klubu.  

14. Vyššie uvedený nárok na poskytnutie benefitov podľa tohto CV prislúcha Účastníkovi v prípade, že pristúpi na podmienky poskytovania služby Magio TV 
uvedené v tomto CV, Všeobecných podmienkach na poskytovanie služby Magio TV, Tarife a za týmto účelom uzatvorí Zmluvu o pripojení na poskytovanie 
služby Magio TV resp. dodatok k Zmluve o pripojení služby Magio TV. 

 
C: ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA SLUŽBY MAGIO TV  
 
1.  ST je oprávnený vyúčtovať účastníkovi jednorazovú zmluvnú pokutu podľa tabuľky č. 5, časť B, vzťahujúcu sa na užívanie služby Magio TV po dobu 

viazanosti za cenu výhodnejšiu ako je cena za poskytovanie programu služby Magio TV bez viazanosti vtedy, ak účastník poruší zmluvný záväzok užívať 
službu Magio TV vo zvolenom programe služby Magio TV počas dohodnutej doby viazanosti vyplývajúci zo Zmluvy o pripojení alebo Dodatku k Zmluve o 
pripojení na poskytovanie služby Magio TV najmä tým, že vypovie Zmluvu o pripojení na poskytovanie služby Magio TV, požiada o zmenu programu služby 
Magio TV počas doby 7.-24. mesiaca viazanosti, na program s nižším mesačným paušálnym poplatkom a takýto program mu bude po dohode so ST 
aktivovaný alebo svojim konaním resp. opomenutím spôsobí dôvod, pre ktorý je ST oprávnený od Zmluvy o pripojení na poskytovanie služby Magio TV 
odstúpiť alebo spôsobí zánik Zmluvy o pripojení na poskytovanie služby Magio TV z dôvodu zániku zmluvy, predmetom ktorej je úprava zmluvného vzťahu 
(el. komunikačnej služby), ktorý je podmienkou na poskytovanie služby Magio TV (napr. zánik zmluvy o pripojení na poskytovanie verejnej telefónnej služby 
alebo zmluvy o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ISDN). 

2.  Akciu podľa tohto CV nie je možné kombinovať s akýmkoľvek iným CV, kde to nie je výslovne uvedené vrátane akciovej ceny na kúpu PC, PC+LCD Monitora, 
Notebooka. Tento CV je možné kombinovať so zľavami pri objednaní služby cez web www.t-com.sk. 

3. 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. 

 
Elektronické komunikačné služby podliehajú 19%-nej sadzbe DPH. Pre zákazníkov sú konečné ceny stanovené vrátane DPH. 
 
Tento cenový výmer  nadobúda  účinnosť dňom 1. februára 2010  a jeho účinnosť  končí dňa 31. marca 2010  (vrátane).  
Konverzný kurz: 30,1260 Sk/€ 
 
V Bratislave,  dňa  21.01.2010   
 
 
Gerald BLESSING, v.r. 
riaditeľ pre marketing a predaj rezidenčným  zákazníkom 


