Cenový výmer č. 22/2012
Slovanet, a.s. Bratislava (ďalej len „poskytovateľ“), 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 dočasné doplnenie Tarify na
poskytovanie retransmisie na sieti iného operátora (ďalej len „Tarifa“).
Úprava podmienok poskytovania služby Retransmisie na sieti iného operátora
(RAINSIDE s.r.o.), platná pre účastníkov
1.1 Tento cenový výmer upravuje zvýhodnené cenové podmienky poskytovania služby
Retransmisie (ďalej aj len „služba“) prostredníctvom produktov Digitálna TV
prostredníctvom sieti iného operátora.
1.2 Cenové podmienky uvedené v tomto cenovom výmere platia pre všetkých účastníkov,
ktorí uzavrú zmluvu na poskytovanie služby v období od 1.1.2012 s dobou viazanosti
služby podľa tohto cenového výmeru. Doba viazanosti začína plynúť dňom zriadenia
služby.
1.3 Slovanet si vyhradzuje právo určiť termín skončenia platnosti ponuky podľa tohto
cenového výmeru. Po takto určenom termíne nie je možné poskytnúť záujemcovi
službu za podmienok uvedených v tomto cenovom výmere.
1.4 Tento cenový výmer upravuje ceny mesačných a zriaďovacích poplatkov nasledovne:
Popis poplatku
Cena bez DPH
Cena s DPH
TV Mini
5,75 €
6,90 €
TV Štandard
10,00 €
12,00 €
TV Maxi
12,50 €
15,00 €
TV Free
Neúčtuje sa
Neúčtuje sa
Viazanosť
24 mesiacov
-

Popis poplatku

Cena bez DPH

Cena s DPH

Zriadenie služby IP TV
STB Motorola VIP1003

55,00 €
75,00 €

66,00 €
90,00 €

Cena za aktiváciu každého ďalšieho koncového zariadenia je stanovená nasledovne:
Mesačný poplatok
Zriadenie služby
za využívanie služby na
Popis poplatku
ďalšom koncovom zariadení
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
Zriadenie služby
55,00 €
66,00 €
1,50 €
1,80 €
Všetky ostatné ceny balíkov sa pri kombinácii služieb riadia platnou tarifou.
1.5 Po uplynutí doby viazanosti sa zmluva mení na zmluvu uzavretú na dobu neurčitú.
1.6 Ak účastník poruší právnu povinnosť, v dôsledku ktorej poskytovateľ odstúpi od zmluvy
o pripojení, môže byť účastníkovi zo strany operátora (prevádzkovateľa) vyúčtovaná
jednorazová zmluvná pokuta vo výške 288,- €.
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