
Príloha č. 2 k Zmluve o poskytovaní služby retransmisie

SLUŽBYT, s.r.o., Karpatská 56, 089 01 Svidník

Cenník / Tarifa

Platná pre KDS v meste Svidník

Účinný od 01. 04. 2022

A) Pravidelné mesačné poplatky za služby

Ceny za poskytovanie retransmisie Cena v EUR

1. SLUŽBYT Infokanál 1,16

2. Analógová ponuka 5,00

3. Digitálna ponuka 9,90

4. Digitálna ponuka Základ 15,50

Cena prenájmu Set-Top Boxu s príslušenstvom 1,50

Cena penájmu HD Set - Top Boxu s príslušenstvom 1,99

Cena prenájmu dekodóvacieho modulu - samostatne 1,50
Prenájom dekódovacej /prístupovej/ karty 0,00

Kombinácia služieb:

Výška mesačnej zľavy €/mes

balíček  Digitálna ponuka Základ + internet Light 1,20

balíček  Digitálna ponuka + internet Light 1,20

balíček  Digitálna ponuka Základ + internet  Basic 1,00

balíček  Digitálna ponuka + internet   Basic  1,00

balíček  Analógová  ponuka + internet   Basic 1,00

balíček  Digitálna ponuka Základ + internet  Senior 0,70

balíček  Digitálna ponuka + internet Senior 0,60

balíček  Analógová  ponuka + internet Senior 0,60

C) Ceny za jednorázové služby /jednorázové poplatky, servisné poplatky/

1. Poplatok za aktiváciu služby retransmisie 1, 2, 3, 0,00

2. Poplatok za aktiváciu služby retransmisie 4 - vrátane dekód. karty 10,00

3. Cena za prvé pripojenie úžívateľa (s existujúcim Koncovým bodom) 0,00

4. Cena za odpojenie pri zrušení alebo neuzatvorení zmluvy 0,00

5.
Cena za znovupripojenie Koncového bodu po pozastavení odoberania služby na základe 

žiadosti užívateľa
4,00

6.
Cena za znovupripojenie Koncového bodu po jeho odpojení z dôvodu neplatenia 

služby, resp. iného porušenia Všeobecných podmienok užívateľom
8,00

7. Cena za zriadenie Koncového bodu v už zakáblovaných objektoch individuálna kalkulácia

8. Cena za zriadenie Koncového bodu v objektoch individuálnej bytovej výstavby 99,00

9. Cena za zriadenie Koncového bodu v objektoch novej bytovej výstavby individuálna kalkulácia

10. Cena za zriadenie druhého a každého ďalšieho Koncového bodu individuálna kalkulácia

11.

Zákazníkom objednaný servisný úkon (podmienený objednávkou od zákazníka - 

realizácia dodatočných koncových Tv rozvodov, montáž a nastavenie domového 

zosilňovača a pod.). Uvedená cena platí pre každú začatú hodinu

15,06 €/hod.

12. Cena za výjazd technika (za poruchu nezodpovedá užívateľ) 0,00

13. Cena za výjazd technika (za poruchu zodpovedný užívateľ) 12,00

14. Cena za zmenu programovej ponuky z nižšej na vyššiu

SI => AP,SI => DP, AP => DPŠ 0,00

15. Cena za zmenu programovej ponuky z vyššej na nižšiu

DP => AP, DP => SI, AP => SI 4,00

16. Aktivácia 2,3-tej karty 25,00

17. Mesačný poplatok za 2-hú kartu 1,00

18. Mesačný poplatok za 3-tiu kartu 2,00

19. Samoinštalácia 0,00

20. Inštalácia TV, Set - Top Boxu technikom 9,00

21. Požičovné Set - Top Boxu 5 dní 5,00

B) Mesačné zľavy pri súčastnom využívaní káblovej televízie a internetu od 

našej spoločnosti:



22. Faktúra doručovaná na adresu klienta v papierovej forme 1,20

D) Pokuty pri porušení povinností
- sú splatné v 7. deň po zistení prevádzkovateľom porušenia povinností

účastníkom, ktoré je dôvodom vzniku poplatku

1. Neoprávnená manipulácia so Set-Top Boxom 100,00

2. Poškodenie Set-Top Boxu, alebo iného prenajatého zariadenia 100,00

3. Pokuta pri vrátení neúplného, resp. poškodeného prenajatého balenia Set-Top

Boxu: (zahŕňa poškodenie alebo stratu krabice, SCART kábel, IEC kábel,

CINCH kábel, HDMI káble, adaptéra, návodu na použitie) pokuta je za každý

kus chýbajúcej položky 10,00

4. Pokuta pri vrátení poškodeného prenajatého diaľkového ovládača 18,00

5. Oprava Set-Top Boxu (porucha zavinená užívateľom). Cena vykonanej opravy

odbornou firmou + manipulačný poplatok 10 € (poštovné, balné)

6. Poškodenie deštrukčnej nálepky 100,00

7. Pokuta za použitie nepovoleného zariadenia 100,00

8. Nevrátenie Set-Top Boxu alebo iného prenajatého zariadenia včas 100,00

V rámci služby SLUŽBYT Infokanál sú šírené kanály RTVS bezplatne.

Uvedené ceny sú vrátane DPH.

Touto Tarifou sa rušia predchadzajúce cenníky a ustanovenia.

                                                      SLUŽBYT, s.r.o.

                                               JUDr. Gabriel Kaliňák 

                                          konateľ, riaditeľ spoločnosti


