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Cenník freeSAT č. 1/2016
k Všeobecným podmienkam pre poskytovanie služieb freeSAT
účinný od 1.11.2016

Programové súbory

mesačne

1.) freeSAT karta

0€

2.) freeSAT light

13,00 €

3.) freeSAT medium

26,52 €

4.) freeSAT medium s prvým satelitným prijímačom

26,52 €

5.) freeSAT medium HD

31,52 €

6.) freeSAT medium HD s prvým satelitným prijímačom

31,52 €

7.) freeSAT plus HD

38,13 €

8.) freeSAT plus HD s prvým satelitným prijímačom

38,13 €

9.) SuperPak

52,13 €

Prémiové balíky ‐ doplnkové služby zriaďované ako nadstavba k službe freeSAT medium alebo freeSAT medium karta

mesačne

1.) HBO Pak (obsahuje HBO, HBO 2 a HBO Comedy)

12,95 €

2.) Cinemax Pak (obsahuje Cinemax a Cinemax 2)

12,95 €

3.) HBO MaxPak (obsahuje HBO Pak, Cinemax Pak a program HBO HD*)

17,56 €

4.) freeSAT plus (príplatok k programovému súboru freeSAT medium; aktuálny obsah balíka nájdete v programovom rastri)

6,61 €

5.) Filmbox Pak (obsahuje FilmBox Plus a FilmBox Family)

5,00 €
12,95 €

6.) Hustler TV
7.) Private TV

12,95 €

8.) freeSAT active (obsahuje Hustler TV a Private TV)

16,56 €

9.) freeSAT HD* (obsahuje programy v HD rozlíšení, aktuálny obsah balíka nájdete v programovom rastri)

5,00 €

Zľavy (neplatí pre užívateľov so službami freeSAT karta alebo freeSAT light)
0,20 €
0,50 €

1.) Zľava za elektronické vyúčtovanie (e‐mail)
2.) Zľava za elektronické vyúčtovanie (e‐mail) a inkaso

Ceny za jednorazové služby
5,00 €

1.) Aktivácia Služby

5,00 €

2.) Opätovné aktivovanie smart karty

20,00 €

3.) Aktivácia balíka freeSAT karta

Zmluvné pokuty
1.) Zmluvná pokuta za náhradu poškodenej alebo stratenej smart karty

30,00 €

2.) Zmluvná pokuta za nevrátenie smart karty (pri ukončení Zmluvy alebo zmene rozsahu Služieb)

30,00 €

3.) Zmluvná pokuta za náhradu poškodeného satelitného prijímača so štandardným rozlíšením SD

75,00 €

4.) Zmluvná pokuta za náhradu poškodeného satelitného prijímača s vysokým rozlíšením HD bez DVR
5.) Zmluvná pokuta za náhradu poškodeného satelitného prijímača DVR
6.) Zmluvná pokuta za nevrátenie alebo vrátenie poškodeného satelitného prijímača so štandardným rozlíšením SD
7.) Zmluvná pokuta za nevrátenie alebo vrátenie poškodeného satelitného prijímača s vysokým rozlíšením HD bez DVR

90,00 €
200,00 €
75,00 €
90,00 €

8.) Zmluvná pokuta za nevrátenie alebo vrátenie poškodeného satelitného prijímača DVR

200,00 €

9.) Zmluvná pokuta za neoprávnené užívanie iného ako zmluvne dohodnutého rozsahu Služby

100,00 €
500,00 €

10.) Zmluvná pokuta za neoprávnené sprístupnenie Služby tretej osobe

Iné platby
4,00 €

1.) freeSAT DVR (nájomné na 1 mesiac za satelitný prijímač DVR)
2.) freeSAT DVR ready (poplatok na 1 mesiac za umožnenie nahrávania na prístroji UD‐FOX/HD)
3.) freeSAT medium next (nájomné na 1 mesiac za druhý satelitný prijímač bez DVR resp. druhú smart kartu s programovým súborom
freeSAT medium)
4.) freeSAT twin karta (nájomné na 1 mesiac za druhú smart kartu s rozsahom Služby zhodným s prvou smart kartou)
5.) freeSAT twin (nájomné na 1 mesiac za druhý satelitný prijímač bez DVR a druhú smart kartu s rozsahom Služby zhodným s prvou smart
kartou)
6.) Prevzatie satelitného prijímača resp. smart karty u zákazníka a doprava pri ukončení Zmluvy alebo zmene dohodnutého rozsahu Služby
(neuplatňuje sa pri výmene satelitného prijímača v prípade doobjednania balíkov freeSAT HD, HBO MaxPak alebo freeSAT DVR)
7.) Výmena satelitného prijímača (príp. smart karty) na žiadosť zákazníka (neuplatňuje sa pri výmene satelitného prijímača v prípade
doobjednania balíkov freeSAT HD, HBO MaxPak alebo freeSAT DVR)
8.) Poplatok za doručenie ovládača
9.) Administratívny poplatok súvisiaci s využívaním balíka freeSAT karta (ročne)

2,00 €
10,00 €
12,00 €
14,00 €
5,00 €
13,00 €
7,50 €
30,00 €

10.) Cena za obmedzený prístup k Službe v prípade omeškania užívateľa (za 1 mesiac)

5,00 €

11.) Upomienka

1,00 €

12.) Záverečná upomienka

2,00 €

Uvedené ceny sú vrátane DPH. Zmluvné pokuty a upomienka nepodliehajú DPH.
* Využívanie služby je podmienené súčasným využívaním satelitného prijímača s vysokým rozlíšením HD alebo DVR za podmienky podľa
bodu 1.) Iných platieb, resp. vyžaduje využívanie vlastného prijímača s HDMI výstupom.
Registrácia: Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg; pod číslom B87905; IČ DPH: LU23716367
Tel: 02 / 217 22 222

http://www.freesattv.tv
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