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I.I.I.I.    Všeobecné ustanoveniaVšeobecné ustanoveniaVšeobecné ustanoveniaVšeobecné ustanovenia    
I/1 Tarifa bližšie upravuje cenové podmienky poskytovania Služby Magio Sat a jednotlivých programov Služby Magio Sat. 

I/2 Každý, kto splní podmienky na uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní Služby Magio Sat, má právo na jej uzatvorenie a na zriadenie a na poskytovanie 
Služby Magio Sat za cenu podľa tejto Tarify a podľa podmienok Užívateľom vybraného programu Služby Magio Sat.  

I/3 Poskytovanie Služby  Magio Sat je technicky podmienené užívaním Set Top Boxu (STB), ktorý nie je integrálnou súčasťou Služby Magio Sat a ktorý 
bude Poskytovateľom poskytnutý Užívateľovi do dočasného užívania. Podmienky dočasného užívania STB  sú predmetom úpravy osobitnej 
zmluvnej dohody a riadia sa Obchodnými podmienkami na predaj a nájom koncových zariadení a iných telekomunikačných zariadení a Cenníkom 
pre koncové zariadenia – časť A (nájom a údržba  koncových zariadení).  

I/4 Podmienkou poskytovania Služby Magio Sat je priama viditeľnosť polohy Satelitnej družice z miesta, na ktorom je umiestnená Satelitná anténa. 
Službu Magio Sat nie je možné zriadiť v prípade, keď tomu bránia geografické alebo iné miestne prekážky (budova hlboko v údolí, tienenie inou 
stavbou, stromom; umiestnenie Satelitnej antény na odvrátenej  strane budovy ap.). 

I/5 Službu Magio Sat    je možné zriadiť prostredníctvom technika alebo Samoinštaláciou.  ST je oprávnený poskytnúť zriadenie Služby Magio Sat aj 
prostredníctvom zmluvného dodávateľa. Zodpovednosť ST za riadne zriadenie Služby Magio Sat tým nie je dotknutá. 

I/6 Zriadenie Služby Magio Sat  prostredníctvom technika sa poskytuje v dvoch úrovniach: 
- Základná inštaláciaZákladná inštaláciaZákladná inštaláciaZákladná inštalácia – je inštalácia, pri ktorej je montáž Satelitnej antény na dohodnuté miesto (stenu) vykonaná z pevnej plochy  alebo s použitím 
rebríka s pracovnou výškou nie viac ako 5 m nad pevnou plochou. V rámci montáže sú použité komponenty, určené ST a dodávané ako štandardné, 
t.j.: na upevnenie Satelitnej antény je použitá vybraná konzola typu „na stenu“; Satelitná anténa sa skladá z jednoduchej pevnej paraboly typu ofset 
a 1 kusa single feed LNB konvertora so 4-mi výstupmi pre koax. kábel; na prepojenie Satelitnej antény a STB je použitých najviac 15 m určeného 
typu koax. kábla pre každý vstup STB (STB bez HDD poskytuje 1 vstup koax. kábla; STB s HDD poskytuje 2 vstupy koax. kábla). Poskytované sú 
ďalej F-konektory v príslušnom počte (2x počet koax. káblov), skrutky, podložky a hmoždinky pre montáž paraboly a upevnenie Satelitnej antény na 
bežnom type steny. Práce zahŕňajú montáž v interiéri, exteriéri, položenie kabeláže, začistenie stôp po montáži (bez maľovky a lištovania), 
pripojenie STB, Aktiváciu Smart karty (spárovanie STB so Smart kartou) a predvedenie funkčnosti Služby Magio Sat Užívateľovi. V prípade, že si 
Užívateľ  objednal prenájom 2. STB Aktiváciu 2. Smart karty (k 2. STB), inštalácia zahŕňa aj pripojenie 2 STB a Aktiváciu 2. Smart karty. Podmienkou 
je objednanie 2. STB už pri zriadení služby (s 1. STB). Prepojenie STB s TV prijímačom je realizované káblom(-ami) typu SCART, HDMI kábel nie je 
súčasťou dodávky. Súčasťou štandardnej dodavky nie je ani ethernetový kábel na prepojenie STB s tel. zariadením typu router.  
- Rozšírená inštaláciaRozšírená inštaláciaRozšírená inštaláciaRozšírená inštalácia  - je inštalácia, pri ktorej požiadavky Užívateľa na umiestnenie Satelitnej antény alebo množstvo alebo akosť použitého 
Súvisiaceho príslušenstva, najmä kabeláže presiahnu rozsah Základnej inštalácie, osobitne čo sa týka množstva a typov použitých materiálov 
(nadštandardný materiál). Cena za použitý nadštandardný materiál je spoplatňovaná osobitne a nie je súčasťou ceny za zriadenie Služby Magio Sat. 
Zvlášť spoplatňovanými nadštandardnými prácami sú montáž s použitím plošiny a lištovanie, rúrkovanie, žľabovanie. Cenu za použitý 
nadštandardný materiál  a zvlášť  spoplatňované nadštandardné práce je Užívateľ povinný uhradiť priamo technikovi ST, resp. technikovi zmluvného 
dodávateľa ST. Cena za použitý nadštandardný materiál je stanovená cenníkom nadštandardného materiálu ST alebo cenníkom zmluvného 
dodávateľa ST, pričom nesmú byť prekročené maximálne ceny zverejnené na internetovej stránke ST.  
Cena za zriadenie Služby Magio Sat technikom sa vyberá podľa tejto Tarify v závislosti od zvolenej úrovne inštalácie.  

I/7 Zriadenie Služby Magio Sat formou Samoinštalácie (SI): 
- Súčasťou zriadenia formou samoinštalácie je „Samoinštalačný balíček“, ktorý bude Užívateľovi odovzdaný kuriérskou službou. Samoinštalačný 
balíček obsahuje komponenty pre Základnú inštaláciu (technikom), pričom obsah balíčka sa líši v závislosti od toho, koľko STB a akého typu (s HDD 
alebo bez HDD) si Užívateľ objednal. Súčasťou  Samoinštalačného balíčka je tiež SI manuál. 
- Účtovanie Služby Magio Sat začína odo dňa Aktivácie  1. Smart karty, najneskôr však na 8. deň odo dňa prevzatia Samoinštalačného balíčka od 
kuriérskej služby. V prípade neúspešnej Samoinštalácie spôsobenej Užívateľom pri zriaďovaní Služby Magio Sat a žiadosti Užívateľa o dodatočné 
zriadenie Služby Magio Sat technikom (podpora samoinštalácie) sa zriadenie Služby Magio Sat spoplatňuje podľa tejto Tarify (poplatok za výjazd 
technika). Povinnosť Užívateľa uhradiť technikovi cenu za použitý nadštandardný materiál a zvlášť spoplatňované nadštandardné práce zostáva 
zachovaná. 

I/8 Satelitná anténa a poskytnutá Smart karta zostávajú naďalej vo vlastníctve ST.  

I/9 V prípade poruchy alebo poškodenia zariadenia ST, používaného pre účely poskytovania Služby Magio Sat, bez zavinenia Užívateľa bude 
zariadenie bezplatne vymenené alebo opravené. Ak príde k poškodeniu, strate, odcudzeniu, zničeniu alebo zneužitiu,  
zariadenia ST zavinením Užívateľa, je ST oprávnený Užívateľovi  vyúčtovať zmluvnú pokutu za porušenie povinnosti zabezpečiť a užívať poskytnuté 

Tarifa na poskytovanie Služby  
Magio Sat     



 

Magio Sat_Tar_15_01_2010 

 

 

2 

zariadenie ST s náležitou starostlivosťou vo výške podľa tejto Tarify ako aj  náhradu spôsobenej škody. 

I/10 K zriadenej Službe Magio Sat poskytne ST Užívateľovi do užívania najviac 2 STB. Tým nie  je dotknuté ustanovenie bodu I/3 Tarify. 

I/11 Mesačné poplatky za poskytovanie Služby Magio Sat sa vyberajú vopred odo dňa zriadenia Služby Magio Sat. V prípade, že je Služba Magio Sat 
zriadená v priebehu kal. mesiaca, cena za poskytovanie Služby Magio Sat sa vyúčtuje ako alikvotná časť za daný mesiac vo výške 1/30 ceny za 
každý deň poskytovania Služby Magio Sat. 

I/12 Pri dočasnom prerušení poskytovania Služby Magio Sat  na žiadosť Užívateľa  sa cena za poskytnutie Služby Magio Sat uplatňuje za celé obdobie 
dočasného prerušenia. 

I/13 Pri dočasnom prerušení poskytovania služby Magio Sat z dôvodu porušenia zmluvného záväzku zo strany Užívateľa, sa cena za poskytnutie  služby 
Magio Sat uplatňuje za celé obdobie dočasného prerušenia. 

 

II.II.II.II.    Zriadenie Zriadenie Zriadenie Zriadenie SSSSlužby lužby lužby lužby Magio SatMagio SatMagio SatMagio Sat    
II/1 Zriadenie Služby Magio Sat je poskytované prostredníctvom inštalácie technikom, a to vo forme Základnej alebo Rozšírenej inštalácie alebo bez 

inštalácie technikom formou Samoinštalácie. 
II/2 Konečná cena platená Užívateľom pri zriadení Služby  Magio Sat na úrovni Rozšírenej inštalácie sa skladá z ceny za zriadenie Služby Magio Sat – 

Základná inštalácia (II/3-1)  a z ceny za nadštandardný materiál  (II/3-2), ak bol pri zriaďovaní Služby Magio Sat použitý alebo aj z ceny  za zvlášť 
spoplatňované nadštandardné práce (plošina a lištovanie, rúrkovanie alebo žľabovanie).  

II/3 ZZZZriadenie riadenie riadenie riadenie SSSSlužby lužby lužby lužby Magio SatMagio SatMagio SatMagio Sat    ––––    ZZZZákladná inštaláciaákladná inštaláciaákladná inštaláciaákladná inštalácia Cena bez DPH Cena s DPH Splatnosť ceny 

II/3-1 Cena za zriadenie 83,99 €  99,95 € / 3011,10 Sk jednorazovo 

II/3-2 Cena za nadštandardný materiál a zvlášť  spoplatňované nadštandardné práce je splatná technikovi v hotovosti priamo na mieste po ukončení 
inštalácie. Cena je určená na základe aktuálneho cenníka materiálu dostupného u technika. 

II/4 Cena za zriadenie služby Cena za zriadenie služby Cena za zriadenie služby Cena za zriadenie služby Magio SatMagio SatMagio SatMagio Sat    ----    SSSSamoinštaláciaamoinštaláciaamoinštaláciaamoinštalácia    

II/4-1 Administratívny poplatok 16,76 € 19,95 € / 601,00 Sk jednorazovo 

 

III.III.III.III.    Poskytovanie Poskytovanie Poskytovanie Poskytovanie SSSSlužby lužby lužby lužby Magio SatMagio SatMagio SatMagio Sat 
III/1 Službu Magio Sat je možné poskytovať v niektorom z nasledovných programov:  

III/2 Program    Magio SatMagio SatMagio SatMagio Sat    Klasik Klasik Klasik Klasik  

III/2-1 Služba Magio Sat v tomto programe pozostáva z: 
1. Podmieneného prístupu k televíznym programom, obsiahnutým v:  
- Základnom balíčku Klasik 
2. Doplnkových služieb Magio Sat - Elektronický programový sprievodca, Magio portál  

III/3 Program Magio SatMagio SatMagio SatMagio Sat    ŠŠŠŠtarttarttarttart    

III/3-1 Služba Magio Sat v tomto programe pozostáva z: 
1. Podmieneného prístupu, k televíznym programom, obsiahnutým v:  
- Základnom balíčku Štart 
2. Doplnkových služieb  Magio Sat - Elektronický programový sprievodca, Magio portál     

III/4 Televízne programy a ich rozdelenie do jednotlivých balíčkov (Základné balíčky a Prémiové balíčky) sú uvedené v Prílohe č. 1, ktorá je 
neoddeliteľnou súčasťou Tarify. 

III/5  Poskytovanie Podmieneného prístupu k Prémiovému balíčku je spoplatnené osobitnou mesačnou cenou, ktorá nie je zahrnutá do ceny za 
poskytovanie Služby Magio Sat vo zvolenom programe Služby Magio Sat.  

III/6 Využitie Doplnkovej služby Magio Sat - Magio portál je podmienené pripojením Užívateľa do verejnej siete internet. Poskytovanie prístupu do siete 
internet nie je súčasťou Služby Magio Sat.  

 

III/7 Cena za poskytnutie programu Cena za poskytnutie programu Cena za poskytnutie programu Cena za poskytnutie programu Služby Magio SatSlužby Magio SatSlužby Magio SatSlužby Magio Sat    Cena bez DPH / mesiac Cena  s DPH / mesiac Splatnosť ceny 

III/8 Cena za základné balíčky  

III/8-1 Magio Sat Klasik 15,92 € 18,95 € /570,70 Sk vopred 

III/8-2 Magio Sat Štart 10,88 € 12,95 € / 390,00 Sk vopred 

III/9 Cena za Prémiové balíčky  

III/9-1 balíček HBO 6,68 € 7,95 € / 239,50 Sk vopred 

III/9-2 balíček Cinemax 6,18 € 7,35 € / 221,60 Sk vopred 

III/9-3 balíček HBO + Cinemax  8,36 € 9,95 € / 299,70 Sk vopred 

III/9-4 balíček Maďarský 1,64 € 1,95 € /   58,80 Sk vopred 

III/9-5 balíček HD 3,32 € 3,95 € / 119,00 Sk vopred 

III/10 Zmena balíčka je možná. Vykonanie zmeny (doobjednanie, zrušenie, zmena)  Základných alebo Prémiových balíčkov bude zrealizované do 72 
hodín od objednania. Novo objednané balíčky budú spoplatňované vopred. Užívateľovi bude pri každom balíčku vyúčtovaná alikvotná časť ceny 
podľa počtu dní v mesiaci, v ktorých mal balíček aktivovaný. 

 

IIIIV.V.V.V.    Zmluvné pokutyZmluvné pokutyZmluvné pokutyZmluvné pokuty 
IV/1 ZmluvnZmluvnZmluvnZmluvnéééé    pokutpokutpokutpokutyyyy    za porušenie povinnosti zabezpečiť a užívať poskytnuté zariadenie ST sza porušenie povinnosti zabezpečiť a užívať poskytnuté zariadenie ST sza porušenie povinnosti zabezpečiť a užívať poskytnuté zariadenie ST sza porušenie povinnosti zabezpečiť a užívať poskytnuté zariadenie ST s    náležitou náležitou náležitou náležitou 

starostlivosťoustarostlivosťoustarostlivosťoustarostlivosťou    
  

IV/2 ST je oprávnený Užívateľovi vyúčtovať zmluvnú pokutu (vo výške podľa ustanovenia IV/3-1 Tarify)  v prípade, že zavinením Užívateľa dôjde 
k poškodeniu, strate odcudzeniu, zničeniu alebo zneužitiu Smart karty. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo ST na náhradu škody 
spôsobenú porušením tejto povinnosti. Uhradením zmluvnej pokuty vzniká Užívateľovi nárok na bezplatné vydanie novej Smart karty. 

IV/3 Pokuta za stratu alebo poškodenie Pokuta za stratu alebo poškodenie Pokuta za stratu alebo poškodenie Pokuta za stratu alebo poškodenie Smart kartySmart kartySmart kartySmart karty        Cena (DPH sa neuplatňuje) Splatnosť ceny 

IV/3-1 Pokuta za stratu alebo poškodenie Smart karty zo strany Užívateľa 19,95 € / 601,00 Sk jednorazovo 

IV/4 ST je oprávnený Užívateľovi vyúčtovať zmluvnú pokutu (vo výške podľa ustanovenia IV/5-1 Tarify)  v prípade, že zavinením Užívateľa dôjde 
k poškodeniu, strate odcudzeniu alebo zničeniu Satelitnej antény alebo Súvisiaceho príslušenstva vo vlastníctve ST. Zaplatením zmluvnej pokuty 
nie je dotknuté právo ST na náhradu škody spôsobenú porušením tejto povinnosti. Uhradením zmluvnej pokuty vzniká Užívateľovi nárok na 
bezplatné dodanie Satelitnej antény alebo Súvisiaceho príslušenstva. 

IV/5 Pokuta za stratu alebo poškodenie Pokuta za stratu alebo poškodenie Pokuta za stratu alebo poškodenie Pokuta za stratu alebo poškodenie Satelitnej antény alebo Súvisiaceho príslušenstvaSatelitnej antény alebo Súvisiaceho príslušenstvaSatelitnej antény alebo Súvisiaceho príslušenstvaSatelitnej antény alebo Súvisiaceho príslušenstva        Cena (DPH sa neuplatňuje) Splatnosť ceny 

IV/5-1 Pokuta za stratu alebo poškodenie Satelitnej antény alebo Súvisiaceho príslušenstva zo strany 29,95 € / 902,30 Sk jednorazovo 
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Užívateľa 

IV/6 Pokiaľ  je pre výmenu poškodeného, strateného, odcudzeného, zneužitého alebo zničeného zariadenia ST alebo uvedenie nového zariadenia do 
prevádzky potrebná návšteva technika ST v mieste využívania Služby Magio Sat, je okrem zmluvnej pokuty Užívateľovi účtovaná  cena za výjazd 
technika podľa časti VI tejto Tarify. 

IV/7 ST je oprávnený Užívateľovi vyúčtovať zmluvnú pokutu (vo výške podľa ustanovenia IV/3-1 alebo IV/5-1 Tarify v závislosti od typu zariadenia) 
v prípade, že Užívateľ  nevrátil jemu poskytnuté zariadenia vo vlastníctve ST ani v lehote 30 dní odo dňa zániku Zmluvy o poskytovaní Služby Magio 
Sat alebo odo dňa doručenia výzvy na vrátenie zariadení podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je 
dotknuté právo ST na náhradu škody spôsobenej porušením tejto povinnosti. Užívateľ je oprávnený poskytnuté zariadenia ST vrátiť pri zrušení 
Služby Magio Sat technikovi ST alebo na Mieste predaja, T-Centrum. 

IV/8 V prípade, že zavinením Užívateľa dôjde k poškodeniu, strate, odcudzeniu alebo zničeniu alebo nevráteniu STB v lehote podľa bodu IV/7 Tarify, je 
ST oprávnený vyúčtovať Užívateľovi zmluvnú pokutu podľa Cenníka pre koncové zariadenia – časť A (nájom a údržba  koncových zariadení).  

 

V.V.V.V. Zmena miesta  poskytovania Služby Magio SatZmena miesta  poskytovania Služby Magio SatZmena miesta  poskytovania Služby Magio SatZmena miesta  poskytovania Služby Magio Sat 

V/1 Preložením Služby Magio Sat sa rozumie zmena miesta poskytovania  Služby Magio Sat spojená so zmenou umiestnenia Satelitnej antény 
a Súvisiaceho príslušenstva (do nehnuteľnosti iného súpisného alebo parcelného čísla). Premiestnením Služby Magio Sat sa rozumie zmena 
miesta poskytovania  Služby Magio Sat spojená zo zmenou umiestnenia prepojovacej kabeláže (v rámci tej istej nehnuteľnosti toho istého 
súpisného alebo parcelného čísla). Z hľadiska cenových podmienok hľadí Tarifa na preloženie aj premiestnenie Služby Magio Sat rovnako, pričom 
úkony s tým spojené posudzuje ako zmenu miesta poskytovania  Služby Magio Sat. 

V/2 Zmena miesta poskytovania  Služby Magio Sat sa skladá z úkonu demontáže v pôvodnej lokalite a z úkonu montáže v novej lokalite. Úkony 
demontáže aj montáže je možné realizovať prostredníctvom technika alebo svojpomocne. 

V/3 Zmena miesta poskytovania  Služby Magio Sat môže nastať iba v tom prípade, ak technické možnosti dovoľujú technickú realizáciu preloženia / 
premiestnenia Služby Magio Sat. V prípade zmeny miesta poskytovania  Služby Magio Sat, pri ktorej montáž v novej lokalite realizuje Užívateľ 
svojpomocne, je posúdenie technických možností v zodpovednosti Užívateľa. 

V/4 Pod demontážou sa rozumie najmä demontáž Satelitnej antény bežnými technickými prostriedkami, odpojenie Smart karty, STB a v prípade 
možnosti aj demontáž Súvisiaceho príslušenstva (kabeláže). 

V/5 Ak je demontáž realizovaná prostredníctvom technika je cena za demontáž splatná technikovi v hotovosti po ukončení demontáže. Cena je určená 
na základe aktuálneho cenníka prác dostupného u technika a môže byť pre jednotlivé regióny SR rozdielna. 

V/6 Pod montážou v novej lokalite sa rozumie montáž v rovnakom rozsahu ako v prípade Základnej inštalácie. Cenu za montáž v novej lokalite platí 
Užívateľ  ST. Pokiaľ materiál použitý pri montáži alebo práce požadované pri montáži spadajú do rozsahu Rozšírenej inštalácie, cenu za 
nadštandardný materiál a práce hradí Užívateľ  priamo technikovi na mieste, rovnako ako v prípade zriadenia Služby Magio Sat. 

V/7 V prípade neúspešných svojpomocne realizovaných úkonov zmeny miesta poskytovania  Služby Magio Sat a na základe žiadosti Užívateľa bude 
vykonanie demontáže a/alebo montáže realizované technikom a podľa toho aj spoplatnené. V takomto prípade sa na demontáž a/alebo montáže 
použijú primerane ustanovenia bodov V/5 a V/6 tejto Tarify. 

 V/8 Zmena miesta poskytovania Služby Magio SatZmena miesta poskytovania Služby Magio SatZmena miesta poskytovania Služby Magio SatZmena miesta poskytovania Služby Magio Sat    Cena bez DPH Cena s DPH    Splatnosť ceny    

V/8-1  Cena za montáž na novej lokalite v prípade  zmeny miesta poskytovania Služby Magio 
Sat prostredníctvom technika (cena platená ST) 

20,97 € 24,95 € / 751,80 Sk jednorazovo 

V/8-2  Cena zmeny miesta poskytovania Služby Magio Sat  realizovaná svojpomocne 
Užívateľom (demontáž aj montáž) 

0,00 € 0,00 € / 0,00 Sk neuplatňuje sa 

  

V/9 V prípade svojpomocne realizovanej zmeny miesta poskytovania  Služby  Magio Sat je Užívateľ  povinný v zmysle  Obchodných podmienok ohlásiť 
túto zmenu bez meškania ST. V prípade, že si Užívateľ túto povinnosť preukázateľné nesplní, je ST oprávnený vyúčtovať Užívateľovi zmluvnú 
pokutu podľa tejto Tarify.  

V/10 Pokuta za Pokuta za Pokuta za Pokuta za     včas včas včas včas nenahlásenúnenahlásenúnenahlásenúnenahlásenú    zmenu zmenu zmenu zmenu miesta využívania Služby Magio Satmiesta využívania Služby Magio Satmiesta využívania Služby Magio Satmiesta využívania Služby Magio Sat Cena (DPH sa neuplatňuje) Splatnosť ceny 

V/10-1 Pokuta za nesplnenie povinnosti nahlásiť  zmenu miesta využívania Služby Magio Sat 58,78 € / 1 770,80 Sk jednorazovo 

 

    VIVIVIVI....        Servisné Servisné Servisné Servisné činnostičinnostičinnostičinnosti    
VI/1 Výjazd technika, okrem riešenia Poruchy Služby Magio Sat, za ktorých odstránenie zodpovedá ST, sú spoplatňované podľa tejto Tarify, tzn. všetky 

výjazdy na vyžiadanie Užívateľa,  ako aj iné technické zásahy ST s dôvodov na strane Užívateľa. 
VI/2 Cena za Cena za Cena za Cena za výjazd technikavýjazd technikavýjazd technikavýjazd technika Cena bez DPH Cena s DPH Splatnosť ceny 

VI/2-1 Výjazd technika 44,63 €  53,11 € / 1 600,00 Sk jednorazovo 

 

    VIIVIIVIIVII....    Ostatné služby aOstatné služby aOstatné služby aOstatné služby a    činnostičinnostičinnostičinnosti    
VII/1 Všetky ceny za služby poskytnuté Užívateľovi zo strany Slovak Telekom, a.s. sú vyúčtované písomne vyhotovenou faktúrou, zasielanou 

prostredníctvom poštového podniku. Užívateľ  si namiesto písomnej faktúry môže zvoliť  pravidelné poskytovanie vyúčtovania v elektronickej forme 
(Elektronická faktúra). V prípade voľby pravidelného poskytovania elektronickej faktúry nebude Užívateľovi zo strany ST zasielaná písomne 
vyhotovená faktúra. Ak si Užívateľ  zvolí vyúčtovanie formou Elektronickej faktúry a zároveň požiada o jednorazové alebo pravidelné poskytovanie 
odpisu Elektronickej faktúry v papierovej forme, bude odpis Elektronickej faktúry spoplatňovaný podľa príslušnej položky tejto Tarify. 

VII/2 Elektronická faktúra sa poskytuje prostredníctvom internetu a zároveň môže byť  zasielaná na Užívateľom určenú e-mailovú adresu. 
Elektronická faktúra prostredníctvom internetu sa poskytuje cez web stránku www.t-com.sk. Pre účely doručenia Elektronickej faktúry je 
rozhodujúci dátum umiestnenia Elektronickej faktúry na stránku www.t-com.sk. Užívateľ pristupuje k vyúčtovaniu (Elektronickej faktúre) na základe 
Klient ID alebo prideleného prístupového kódu a hesla vygenerovaného ST. Pod jedným prístupovým kódom a heslom je možné pristupovať  k 
vyúčtovaniam služieb jedného Užívateľa, aj keď má splnomocnených viacerých Adresátov. Užívateľ zodpovedá za ochranu svojho prístupového 
kódu a hesla voči neoprávnenému prístupu k údajom a nie je oprávnený ich poskytnúť tretej osobe s výnimkou splnomocneného Adresáta. 
Zriadením Elektronickej faktúry sprístupnenej na web stránke www. t-com.sk nie je automaticky aktivované posielanie  faktúry e-mailom. V prípade 
zrušenia Elektronickej faktúry sprístupnenej na web stránke sa automaticky ruší aj doručovanie elektronickej faktúry e-mailom. 
V prípade, ak Užívateľ pre účely zasielania Elektronickej faktúry určil e-mailovú adresu, Elektronická faktúra bude posielaná ako príloha 
elektronickej pošty  vo formáte PDF a pre jej otvorenie nie je potrebné žiadne heslo. Poskytnutím e-mailovej adresy pre účely zasielania 
Elektronickej faktúry Užívateľ potvrdzuje, že si je vedomý zodpovednosti za ochranu údajov na Elektronickej faktúre zasielanej na ním určenú e-
mailovú adresu pred prístupom tretích osôb.  ST nezodpovedá za škody spôsobené Užívateľovi prístupom neoprávnených osôb k údajom na 
Elektronickej faktúre zneužitím e-mailového konta Užívateľa. . . .  E-mailovú adresu na doručovanie Elektronickej faktúry môže v prípade potreby 
Užívateľ zmeniť. V prípade zrušenie Elektronickej faktúry posielanej e-mailom nie je automaticky zrušená elektronická faktúra sprístupnená na 
www.t-com.sk.  
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VII/3 Elektronickú faktúru je možné použiť ako podklad na zaplatenie ceny za telekomunikačné, resp. iné služby ST rovnakým spôsobom ako to 
umožňuje písomná faktúra zasielaná poštou. Elektronická faktúra obsahuje certifikovaný elektronický podpis a spĺňa všetky náležitosti daňového 
dokladu podľa §71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení. 

VII/4 V prípade nesprístupnenia/nedoručenia Elektronickej faktúry do 17 dní po skončení fakturačného obdobia je Užívateľ povinný túto skutočnosť 
oznámiť na Mieste predaja,  T-Centrum alebo telefonicky na Centre služieb zákazníkom ST, príp. predajcovi ST. V prípade, že tak Užívateľ v lehote 
22 dní po skončení fakturačného obdobia neurobí, považuje sa faktúra za doručenú posledným dňom tejto lehoty. Užívateľ môže v tejto lehote  
požiadať o zaslanie odpisu faktúry. 

VII/5 Za nedodržanie lehoty splatnosti faktúry sa Užívateľovi vyúčtuje pokuta. Ak je vyúčtovaných viac služieb jednou faktúrou, zmluvná pokuta sa 
uplatňuje len raz.    

VII/6 Pokuta za nedodržanie doby splatnosti faktúry  Cena (DPH sa neuplatňuje) Splatnosť ceny 

VII/6-1 Zmluvná pokuta za nedodržanie lehoty splatnosti faktúry  1,66 € / 50,00 Sk jednorazovo  
 

VII/7 Pri zmene osoby Užívateľa alebo Adresáta sa vystavovanie Elektronickej faktúry prostredníctvom internetu zruší. 

VII/7-1 Žiadosť o zmenu v osobe Užívateľa alebo Adresáta podaná do 25. dňa (vrátane) v mesiaci, bude spracovaná k 1. dňu nasledujúceho mesiaca. Ak je 
žiadosť o zmenu v osobe Užívateľa alebo Adresáta podaná po 25. dni v mesiaci, bude takáto zmena vykonaná až k 1. dňu druhého mesiaca, 
nasledujúceho po podaní. Zmena v osobe Užívateľa Služby Magio Sat sa nespoplatňuje. 

VII/8 V prípade, že Užívateľ – fyzická osoba zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho a z týchto dôvodov došlo k automatickému zániku Zmluvy 
o poskytovaní Služby Magio Sat, ST môže uzatvoriť novú zmluvu iba s tým žiadateľom, ktorý chce využívať rovnaký program Služby Magio Sat, aký 
využíval Užívateľ, ktorý zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho. Podmienkou uzatvorenia takejto novej Zmluvy o poskytovaní Služby Magio Sat je, že 
Žiadateľ predloží doklad preukazujúci úmrtie Užívateľa. Uzatvorenie novej Zmluvy poskytovaní Služby Magio Sat je možné iba v prípade, že voči 
Užívateľovi, ktorý zomrel, nie sú evidované pohľadávky k danej službe po lehote splatnosti. Zriadenie Služby Magio Sat po Užívateľovi, ktorý zomrel, 
nepodlieha spoplatneniu. 

VII/9 Ak je žiadosť o pokračovanie vo využívaní Služby Magio Sat po Užívateľovi, ktorý zomrel, podaná do 25. dňa (vrátane) v mesiaci, bude táto zmena 
vykonaná k 1. dňu nasledujúceho mesiaca. Ak je žiadosť podaná po 25. dni v mesiaci, zmena bude vykonaná až k 1. dňu druhého mesiaca, 
nasledujúceho po podaní. 

 

VII/10 Odpis faktúry za telekomunikačné služby  Odpis faktúry za telekomunikačné služby  Odpis faktúry za telekomunikačné služby  Odpis faktúry za telekomunikačné služby      Cena bez 
DPH 

Cena s DPH  Splatnosť  ceny 

VII/10-1 Jednorazové vyhotovenie odpisu tlačenej faktúry, jednorazové vyhotovenie odpisu  
Elektronickej faktúry staršieho ako jedno fakturačné obdobie. Odpis sa vyhotovuje na 
základe žiadosti Užívateľa. Odpisom Elektronickej faktúry sa rozumie vyhotovenie 
odpisu aktuálne vystavenej  Elektronickej faktúry  v tlačenej forme doručenej 
prostredníctvom  pošty.  

1,00 € 1,19 € / 35,80 Sk jednorazovo za  
1 odpis  

VII/10-2 Za vyhotovenie jednej kópie Zmluvy o poskytovaní Služby Magio Sat, vrátane príloh a 
dodatkov (na žiadosť Užívateľa). 

1,00 € 1,19 € / 35,80 Sk jednorazovo za  
1 kópiu  

VII/10-3 Za pravidelné poskytovanie odpisu Elektronickej faktúry  v  tlačenej forme doručovanej 
poštou (na žiadosť Užívateľa).    

0,60 € 0,71 € / 21,40 Sk   za každý odpis 

 

VII/11 Obnovenie  poskytovania Obnovenie  poskytovania Obnovenie  poskytovania Obnovenie  poskytovania SSSSlužby Magio Satlužby Magio Satlužby Magio Satlužby Magio Sat    Cena bez DPH Cena s DPH    Splatnosť ceny    

VII/11-1  Obnovenie Služby Magio Sat, ktorá bola dočasne prerušená na žiadosť Užívateľa. 1,66 € 1,98 € / 59,70  Sk jednorazovo 

VII/11-2  Obnovenie Služby Magio Sat, ktorá bola prerušená z dôvodu nedodržania  podmienok 
Zmluvy o poskytovaní Služby Magio Sat. 

9,96 € 11,85 € / 357,00 Sk jednorazovo 

VII/11-3 Obnovenie Služby Magio Sat, ktorá bola prerušená z dôvodu poruchy alebo 
plánovaného prerušenia služby 

0,00 € (nespoplatňuje sa) 

 

    VIIIVIIIVIIIVIII....    Zrušenie Zrušenie Zrušenie Zrušenie SSSSlužby Magio Satlužby Magio Satlužby Magio Satlužby Magio Sat    
VIII/1 Zrušenie Služby Magio Sat sa nespoplatňuje, pokiaľ  obchodné podmienky (napr. cenový výmer) v danom prípade neurčujú inak.  

VIII/2 Pri zrušení Služby Magio Sat sa už zaplatená cena za zriadenie Služby Magio Sat, ani aktivačné poplatky nevracajú. 

VIII/3 Pri zrušení Služby je Užívateľ  povinný odovzdať  zariadenie(-a) ST (STB) a Smart kartu(-y) ST v súlade s Obchodnými podmienkami a v stave 
zodpovedajúcemu bežnému opotrebeniu. Demontáž STB a Smart karty pri zrušení Služby realizuje Užívateľ svojpomocne alebo ak o to 
požiada, prostredníctvom technika. V prípade, že je demontáž realizovaná prostredníctvom technika, použijú sa primerane ustanovenia bodu V/5 
tejto Tarify. 

VIII/4 Ostané technické vybavenie ST, ktoré nebolo ST vyžiadané, prechádza pri zrušení Služby Magio Sat bezplatne do vlastníctva Užívateľa.  

 
Konverzný kurz: 30,1260 Sk/€ 
 
V Bratislave, dňa  29.12.2009 
 
 
Gerald BLESSINGGerald BLESSINGGerald BLESSINGGerald BLESSING,,,,    v.r.v.r.v.r.v.r.    
Riaditeľ  pre  marketing a predaj rezidenčným zákazníkom  

 


