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PREDMET TEJTO PRÍLOHY CENNÍKA
Táto Príloha tvorí prílohu a zároveň súčasť Cenníka pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a.s. (ďalej len
„Cenník“) a zároveň konkrétne týchto častí Cenníka:
(i) časti Cenníka pre hlasové služby (ďalej len „Cenník Hlas“),
(ii) časti Cenníka pre služby internetového prístupu (ďalej len „Cenník Internet“),
(iii) časti Cenníka pre služby televízie (ďalej len „Cenník Televízia“) a
(iv) časti Cenníka pre koncové zariadenia (ďalej len „Cenník KZ“).
Tieto časti Cenníka sa touto prílohou dopĺňajú o ponuku Podniku pre poskytovanie Hlasových služieb, Služieb Internetového
prístupu a Služieb Televízie ako Samostatných služieb za zvýhodnených podmienok počas dohodnutej doby viazanosti a o
poskytovanie týchto Služieb za podmienok určených pre Balík služieb.
DEFINÍCIE POJMOV
Pre účely tejto Prílohy:
1. Samostatná služba je Služba Televízie, Hlasová služba alebo Služba Internetového prístupu v programoch podľa tohto
Akciového cenníka, ktorú Účastník využíva na základe Zmluvy o poskytovaní verejných služieb bez splnenia podmienok pre
poskytovanie týchto služieb v rámci Balíka služieb. Samostatná služba je poskytovaná Účastníkovi na základe Zmluvy
o poskytovaní verejných služieb. Podmienky Balíka služieb sa na takúto Samostatnú službu neuplatnia a uplatnia sa na ňu
až v prípade objednania ďalšej Služby, ktoré budú spolu poskytované v Balíku služieb.
2. Balík služieb je kombinácia dvoch alebo troch rôznych Služieb, ktoré si jeden Účastník na jednej adrese umiestnenia
objedná na základe Zmluvy o balíku, prípadne na základe dodatku k Zmluve o balíku. Podmienkou využívania Balíka služieb
je splnenie podmienok v zmysle tejto Prílohy. Pre poskytovanie Balíka služieb je Účastník oprávnený využiť len ponuku
Podniku vo vzťahu k Službám a programom Služieb, ktoré sú Podnikom pre účely Balíka služieb určené touto Prílohou.
3. Balíkom služieb nie je:
(i) kombinácia rovnakého typu Služieb poskytovaných na rôznych technológiách, okrem kombinácie služby Magio Televízia
cez satelitnú anténu so službou Magio Internet na metalickej technológii a/alebo Hlasovej služby poskytovanej na
metalickej technológii alebo kombinácie služby Magio Televízia cez satelitnú anténu so službou Magio Internet na
metalickej technológii alebo kombinácie Hlasovej služby poskytovanej na metalickej technológii so službou Magio
Televízia na pevnej sieti poskytovanou na optickej technológii a/alebo Magio Internet na metalickej technológii alebo na
rôznych adresách umiestnenia, alebo
(ii) súčasná kombinácia Služieb so štandardným volacím programom pre fyzické osoby a pre fyzické osoby podnikateľov a
právnické osoby,
(iii) alebo súčasné využívanie Samostatných služieb bez ich súčasného objednania na základe Zmluvy o balíku.
4. Balíkovou zľavou je zľava poskytnutá za súčasné využívanie Služieb v rámci Balíka služieb a na základe Zmluvy o balíku.
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5. Zmluva o balíku je zmluva, na základe ktorej dochádza k dohode medzi Podnikom a Účastníkom o poskytovaní Služieb
v rámci jedného Balíka služieb. Zmluva o balíku je tvorená jednotlivými Zmluvami o poskytovaní verejných služieb, ak je
súčasťou Zmluvy o balíku aj záväzok Podniku zriadiť Službu, ktorú Účastník do momentu uzavretia tejto zmluvy nevyužíval
alebo Dodatkami k Zmluvám o poskytovaní verejných služieb, ak je súčasťou Zmluvy o balíku záväzok Podniku poskytovať
Službu za zmenených podmienok v rámci Balíka služieb. Táto Príloha je vždy súčasťou takejto Zmluvy o balíku.
6. Služba je pre účely tejto Prílohy Hlasová služba, Služba internetového prístupu (Služba Internetu) alebo Služba Televízie.
7. Novým účastníkom je osoba, ktorá podá návrh na uzavretie a následne uzatvorí Zmluvu o poskytovaní verejnej služby
podľa podmienok tejto Prílohy, a to buď ako Samostatnej služby alebo ako Služby zahrnutej v Balíku služieb.
8. Existujúcim účastníkom sa rozumie osoba, ktorá používa Službu, nie je viazaná dobou viazanosti a podá návrh na
uzavretie a následne uzavrie Dodatok podľa podmienok tejto Prílohy. Existujúcim účastníkom sa tiež rozumie osoba, ktorá
je viazaná dobou viazanosti podľa podmienok inej akcie, a do uplynutia tejto doby nezostáva v čase podania návrhu Dodatku
viac ako 5 mesiacov. Existujúcim účastníkom sa tiež rozumie osoba, ktorá je viazaná využívaním Služby Magio Internet v
technológii ADSL podľa podmienok inej akcie a počas doby viazanosti požiada o zmenu na využívanú technológiu VDSL,
pričom program Magio Internet na technológii VDSL je s viazanosťou na 24 mesiacov a s nezmeneným alebo vyšším
mesačným poplatkom za využívanie služby a Podnik na základe uskutočneného technického šetrenia požiadavke vyhovie
(ďalej len „zmena z ADSL na VDSL“). V prípade Služby Televízie v programe Magio Televízia Biznis sa Existujúcim
účastníkom rozumie navyše aj osoba, ktorá je viazaná dobou viazanosti podľa podmienok inej akcie, pričom do uplynutia
tejto doby v čase podania návrhu na uzavretie Dodatku podľa podmienok tejto Prílohy zostáva viac ako 5 mesiacov. Za
existujúceho zákazníka podľa tohto bodu sa nepovažuje Účastník, ktorý je v záväzku viazanosti v rámci akcie, v súvislosti
s ktorou využil aj právo na kúpu akciového zariadenia (napr. notebook, tablet, LCD TV).
9. Účastníkom sa rozumie Nový Účastník a Existujúci Účastník.
10. Zákazníkom Telekomu sa rozumie osoba, ktorá podá návrh na uzatvorenie a následne uzatvorí Zmluvu o poskytovaní
služby Magio Televízia cez internet (ďalej len „Zmluva“) alebo Dodatok k Zmluve (ďalej len „Dodatok“) na poskytovanie
služby Magio Televízia cez internet podľa podmienok tejto prílohy
11. Benefity popísané v tomto akciovom cenníku sa uplatňujú iba pre Účastníkov, ktorý využili ponuku podľa tejto Prílohy
A. Akciová cena za zriadenie Služby a Rozhodný deň pre začatie poskytovania Služby
Zriadenie služby technikom Podniku:
s dobou viazanosti 12 alebo 24 mesiacov
tabuľka č. 1

Cena bez DPH
25,00 €

Cena s DPH
30,00 €

Splatnosť ceny
jednorazovo

Uvedené akciové ceny sa v prospech Účastníka uplatnia v prípade podpisu Zmluvy alebo Dodatku pri využití ponuky podľa tejto
Prílohy, t.j. v prípade zriadenia Samostatnej služby s dobou viazanosti 12 alebo 24 mesiacov alebo v prípade zriadenia Služby
v rámci Balíka služieb s dobou viazanosti 24 mesiacov.
V prípade zriadenia služby Magio Televízia ako Samostatnej služby alebo Služby v rámci Balíka služieb, sa cena zriadenia
podľa predchádzajúcej vety (v zmysle tabuľky č. 1 tejto časti) uplatňuje iba pri zriadení služby Magio Televízia so súčasnou
inštaláciou jedného alebo dvoch Magio Boxov (resp. Magio Sat Boxov).
V prípade zriadenia služby Magio Televízia ako Samostatnej služby alebo Služby v rámci Balíka služieb so súčasnou inštaláciou
troch až štyroch Magio Boxov (resp. Magio Sat Boxov) sa za zriadenie služby Magio Televízia účtuje poplatok vo výške podľa
tabuľky č. 2.
Zriadenie služby Magio Televízia technikom Podniku
Cena bez DPH Cena s DPH
so súčasnou inštaláciou troch až štyroch Magio Boxov (Magio Sat Boxov):
s dobou viazanosti 12 alebo 24 mesiacov
41,58 €
49,90 €
tabuľka č. 2

Splatnosť ceny
jednorazovo

V prípade zriadenia Služby formou samoinštalácie je akciový poplatok za zriadenie zahrnutý v mesačnom poplatku za
poskytovanie Služby v prvom mesiaci.
V prípade zriadenia Služby bez viazanosti (ako Samostatnej služby alebo ako Služby v rámci Balíka služieb) sa uplatní poplatok
za zriadenie danej Služby v zmysle Cenníka (podľa Cenníka TV, Cenníka Internet alebo Cenníka Hlas).
A.1 ROZHODNÝ DEŇ
Pre účely určenia dňa, ktorý je rozhodujúci pre začatie poskytovania Služby alebo Služieb v zmysle príslušnej Zmluvy alebo
Dodatku, sa tento deň označuje ako Rozhodný deň.
a) Samostatná služba
V prípade zriaďovania Samostatnej služby je Rozhodným dňom deň zriadenia tejto Služby, resp. deň odovzdania posledného
Koncového zariadenia (KZ), ak sa Podnik a Účastník dohodli na poskytnutí KZ do jeho užívania vo forme predaja, nájmu alebo
bezplatného užívania podľa toho, ktorá skutočnosť nastane neskôr, ak nie je v príslušnej Zmluve alebo Dodatku uvedené inak.
V prípade uzavretia Dodatku vo vzťahu k Službe, ktorá už bola v čase jeho uzavretia zriadená, podmienky poskytovania Služby
podľa tohto Dodatku sa začnú uplatňovať dňom jeho uzavretia.
b) Služba v rámci Balíka služieb
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V prípade súčasného zriaďovania viacerých rôznych Služieb definovaných v tomto Akciovom cenníku na základe Zmluvy
o balíku alebo Dodatku k nej má Účastník nárok na zriadenie všetkých Služieb, ktoré majú byť v Balíku služieb na základe
takejto Zmluvy o balíku alebo Dodatku k nej poskytované za jeden poplatok v zmysle tabuľky vyššie.
Podmienky poskytovania Balíka služieb podľa Zmluvy o balíku alebo Dodatku k nej sa začnú uplatňovať až Rozhodným dňom,
ktorým je deň skutočného zriadenia poslednej Služby, prípadne odovzdaním posledného koncového zariadenia (ďalej „KZ“),
ktorého odovzdanie je podľa Zmluvy o balíku alebo Dodatku k nej tiež predmetom tejto Zmluvy o balíku alebo Dodatku k nej;
rozhodujúca je skutočnosť, ktorá nastane ako posledná. V prípade technickej neuskutočniteľnosti zriadenia niektorej zo
Služieb zaniká Zmluva o balíku alebo Dodatok k nej oznámením Podniku Účastníkovi ako celok vrátane jej častí, ktorými sú
jednotlivé Zmluvy alebo Dodatky; Účastník je v takom prípade povinný bezodkladne vrátiť Podniku KZ, ak už došlo k jeho
prevzatiu. Technická neuskutočniteľnosť poskytovania jednej Služby však nevylučuje, aby sa Podnik a Účastník dohodli na
poskytovaní iných Služieb alebo týchto Služieb v inom rozsahu, ktoré sú technicky uskutočniteľné, za podmienok tejto Prílohy
alebo Cenníka. Pre takúto dohodu sa vyžaduje uzavretie novej Zmluvy o balíku (alebo Zmluvy o poskytovaní verejných služieb
na poskytovanie Samostatnej služby) alebo Dodatok k Zmluve o balíku.
Ak Účastník uzavrel Dodatok k Zmluve o balíku, ktorým si objednáva novú Službu, ktorú má Podnik zriadiť Účastníkov i
a zároveň týmto prekladá alebo ruší inú Službu, ktorá bola do momentu uzavretia tohto Dodatku poskytovaná Účastníkov i
v rámci Balíka služieb, Rozhodným dňom pre začatie poskytovania Služieb v zmysle Dodatku je deň zriadenia objednanej
Služby, resp. preloženia Služby alebo uplynutia výpovednej lehoty voči Službe, ktorá sa prekladá alebo ruší, rozhodujúca je
skutočnosť, ktorá nastane ako posledná.
A.2 Zľava za objednanie Služby prostredníctvom internetovej stránky www.telekom.sk
Zľava za objednanie Služby prostredníctvom internetovej stránky
Zľava bez DPH
www.telekom.sk
Zľava uplatnená počas prvých dvoch mesiacov od poskytovania Služby
4,17 €
tabuľka č. 1

Zľava
Splatnosť
s DPH
5,00 € mesačne vopred

1. Účastník, ktorý si počas účinnosti a za podmienok definovaných v tomto Akciovom cenníku objedná poskytovanie Služby
s dobou viazanosti 24 mesiacov prostredníctvom elektronického objednávkového formulára dostupného na www.telekom.sk
a následne na základe tejto elektronickej objednávky uzavrie Zmluvu alebo Dodatok, má nárok na zľavu vo výške uvedenej
v tabuľke č. 1 z mesačnej ceny za poskytovanie zvoleného programu Služby. Zľava sa uplatní z fakturovaného poplatku za
poskytovanie Služby účtovanej za prvé dva mesiace poskytovania Služby.
B. Akciové podmienky pre poskytovanie Balíka služieb
B.1 Balíková zľava za poskytovanie Služieb v rámci Balíka služieb bez viazanosti alebo s viazanosťou 24 mesiacov
v rámci danej kombinácie
Zľava za kombináciu Služieb Televízie, Internetu alebo
Volacieho programu pre TP1 pre fyzické osoby
Program Služby XL využívaný v Balíku s inými Službami
Program Služby L využívaný v Balíku s inými Službami
Program Služby M využívaný v Balíku s inými Službami
Splatnosť mesačne vopred
tabuľka č. 1
Zľava za kombinácie služieb Televízie a/alebo
Internetu s Volacím programom pre TP1 pre
právnické osoby a podnikateľov
Služba Televízie - Program Služby XL, L alebo M
využívaný v Balíku s Hlasovou službou pre
právnické osoby a podnikateľov
Služba internet - Program Služby XL, L alebo M
využívaný v Balíku s Hlasovou službou pre
právnické osoby a podnikateľov
Splatnosť mesačne vopred
tabuľka č. 2

Balík 2 služieb
Balík 3 služieb
Zľava bez DPH
Zľava s DPH Zľava bez DPH Zľava s DPH

Zľava za kombináciu Volacieho programu pre TP1 pre
právnické osoby a podnikateľov a služby Televízie a/alebo
Internetu
Biznis linka XL využívaná v Balíku so službou Televízie
Biznis linka L využívaná v Balíku so službou Televízie
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Balík 2 služieb
Balík 3 služieb
Zľava bez DPH Zľava s DPH Zľava bez DPH Zľava s DPH
3,34 €
4,01 €
6,11 €
7,33 €
2,50 €
3,00 €
4,45 €
5,34 €
0,83 €
1,00 €
1,95 €
2,34 €

1,38 €

1,66 €

4,17 €

5,00 €

2,50 €

3,00 €

2,50 €

3,00 €

Balík 2 služieb
Balík 3 služieb
Zľava bez DPH Zľava s DPH Zľava bez DPH Zľava s DPH
2,79 €
2,79 €

3,35 €
3,35 €

10,00 €
5,83 €

12,00 €
7,00 €
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Biznis linka M využívaná v Balíku so službou Televízie
Biznis linka XL využívaná v Balíku so službou Internet
Biznis linka L využívaná v Balíku so službou Internet
Biznis linka M využívaná v Balíku so službou Internet
Splatnosť mesačne vopred
tabuľka č. 3

2,79 €
10,00 €
5,83 €
1,67 €

3,35 €
12,00 €
7,00 €
2,00 €

1,67 €
10,00 €
5,83 €
1,67 €

2,00 €
12,00 €
7,00 €
2,00 €

1. Tieto zľavy predstavujú zľavy z mesačných poplatkov za poskytovanie zvoleného programu Služby, ktorý má byť v rámci
Balíka služieb poskytovaný. Pre zamedzenie akýchkoľvek pochybností v rámci Balíka služieb nie je možné poskytovať
Službu Televízie v programe Magio Televízia Biznis, nakoľko ide o samostatný, osobitný a s inými programami Služieb
nekombinovateľný program Služby Televízie. Zľava sa uplatní vždy za používanie každej Služby v Balíku služieb. Ak
Účastník využíva Služby v rámci Balíka služieb bez doby viazanosti, zľavy sa uplatnia z mesačných poplatkov za
poskytovanie Služby v zmysle Cenníka TV, Cenníka Internet alebo Cenníka Hlas ako ceny bez viazanosti. Ak Účastník
využíva Služby v rámci Balíka služieb s dobou viazanosti, zľavy sa uplatnia z mesačných poplatkov za poskytovanie Služby
v zmysle tohto Akciového cenníka, platné pre poskytovanie príslušnej Služby v zmysle časti C.1, C.2 alebo C.3. Zľava
z mesačného poplatku za poskytovanie Služby v rámci Balíka sa uplatní vo faktúre mesačne vopred počas celej doby ich
využívania v rámci Balíka služieb, a to bez ohľadu na to, či je Účastník viazaný záväzkom viazanosti (dobou viazanosti na
24 mesiacov) využívať Služby v rámci Balíka alebo nie.
2. Ak Účastník využíva Balíkovú zľavu a počas využívania tejto zľavy si zmení program Služby, ktorá je poskytovaná v Balíku
na iný, počnúc dňom vykonania zmeny programu služby podľa tohto bodu bude Účastníkovi uplatnená Balíková zľava v
novej výške podľa tabuľky č. 1, časti B.1, resp. ak je jednou zo služieb v Balíku služieb volací program pre právnické osoby
a podnikateľov podľa tabuľky č. 2, časti B.1. Podmienkou zmeny programu Služby poskytovanej v Balíku služieb je uzavretie
Dodatku k Zmluve o balíku v časti príslušnej Služby, vo vzťahu ku ktorej Účastník žiada o zmenu programu Služby. V rámci
Balíka služieb nie je možné využívať iné programy Služieb ako sú uvedené v tabuľke 1, 2 alebo 3 tejto časti.
B.2 Poplatok za zmenu programu Služby
Cena bez DPH
8,32 €

Poplatok za zmenu programu Služby
tabuľka č. 1

Cena s DPH Splatnosť ceny
9,98 €
jednorazovo

1. Účastník, ktorý využije ponuku na poskytovanie zvoleného programu Služby podľa tohto Akciového cenníka, má počas doby
viazanosti nárok na prechod na program rovnakého typu Služby s nižším mesačným poplatkom za poplatok podľa tabuľky
č. 1, ktorý sa nepovažuje za porušenie zmluvného záväzku viazanosti. Počnúc dňom vykonania povolenej zmeny programu
Služby podľa tohto bodu bude Účastníkovi účtovaná cena za používanie novozvoleného programu Služby podľa časti C.1.
tabuľky č. 1 a č. 2, C.2. tabuľky č. 1 a č. 2 a C.3. tabuľky č. 1 a č. 2. Zmena programu Služby podľa tohto bodu nemá vplyv
na plynutie doby viazanosti. Za zmenu programu Služby podľa tohto bodu sa nepovažuje zmena na rovnakú službu
poskytovanú na inej technológii. Táto zmena nie je v rámci tohto povolená. Podmienkou pre vykonanie tejto zmeny je
uzavretie Dodatku. Možnosť prechodu na nižší program služby podľa tohto bodu sa netýka programu Magio televízia Biznis.
2. Ak Účastník využíva Služby v rámci Balíka služieb, zmena programu Služby jednej alebo viacerých Služieb z Balíka podľa
predchádzajúceho bodu, po akceptácii ktorej by Účastník využíval program služby s označením „S“, nie je možná. Ak
Účastník využíva Balíkovú zľavu a Účastník zmení program na taký, ktorý neumožňuje využívanie zľavy alebo uskutoční inú
zmenu, po vykonaní ktorej nebude Účastník spĺňať podmienky poskytovania Služieb v rámci Balíka služieb, Účastník nemá
nárok na poskytovanie Služieb v rámci Balíka a ani nárok na Balíkovú zľavu.
C. Akciové ceny pre poskytovanie Služieb s dobou viazanosti (12 a 24 mesiacov)
C.1 Magio Internet
Akciová cena za poskytovanie Služby s viazanosťou
Akciová cena za poskytovanie Samostatnej služby s 12-mesačnou viazanosťou platná počas 1. - 15. mesiaca
Magio Internet
Cena služby/ mesiac Zľava za viazanosť Cena služby so zľavou za viazanosť
Splatnosť ceny
bez DPH
bez DPH
bez DPH
s DPH
Magio Internet XL
Magio Internet L
Magio Internet M
tabuľka č. 1

20,83 €
16,67 €
12,50 €

1,67 €
1,67 €
1,67 €

19,16 €
15,00 €
10,83 €

22,99 €
18,00 €
13,00 €

vopred
vopred
vopred

Akciová cena za poskytovanie Samostatnej služby alebo Služby v rámci Balíka služieb s 24-mesačnou viazanosťou
Magio Internet
Cena služby
Zľava za viazanosť v prípade poskytovania Cena služby so zľavou Splatnosť ceny
za mesiac
samostatnej služby
za viazanosť
bez DPH
bez DPH
bez DPH
s DPH
Magio Internet XL
20,83 €
3,42 €
17,41 €
20,89 €
vopred
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Magio Internet L
Magio Internet M
Magio Internet
Magio Internet XL
Magio Internet L
Magio Internet M
tabuľka č. 2

16,67 €
12,50 €
Cena služby
za mesiac
bez DPH
20,83 €
16,67 €
12,50 €

3,42 €
3,42 €
Zľava za viazanosť v prípade poskytovania
služby v rámci Balíka služieb
bez DPH
3,67 €
3,67 €
3,67 €

Akciová kúpna cena koncového zariadenia pre službu
Magio Internet s viazanosťou 12 alebo 24 mesiacov
DSL Ethernet Modem
Základ pre výpočet zmluvnej pokuty za koncové zariadenie
DSL Ethernet Modem
tabuľka č. 3

13,25 €
15,90 €
vopred
9,08 €
10,90 €
vopred
Cena služby so zľavou Splatnosť ceny
za viazanosť
bez DPH
s DPH
17,16 €
20,59 €
vopred
13,00 €
15,60 €
vopred
8,83 €
10,60 €
vopred

Cena
Cena
Splatnosť
Spôsob platby
bez DPH s DPH
ceny
0,83 €
1,00 € jednorazovo v hotovosti pri doručení
Pokuta (DPH sa
neuplatňuje)
18,00 €

Splatnosť
jednorazovo

Akciová ponuka doplnkovej služby Magio Internet Security s viazanosťou 12 mesiacov
Magio internet Security
poskytovanie doplnkovej služby počas prvých troch mesiacov bez poplatku
Magio internet Security - Rodinná licencia
Základ pre výpočet zmluvnej pokuty
Magio internet Security
Magio internet Security - Rodinná licencia
tabuľka č. 4

Pokuta (DPH sa neuplatňuje)
6,27 €
12,48 €

Splatnosť
jednorazovo
jednorazovo

Akciové podmienky pre poskytovanie Služby
1. Účastník má nárok na poskytovanie služby Magio Internet vo zvolenom programe s dobou viazanosti 12 mesiacov za
akciové ceny podľa tabuľky č. 1, časti C.1, resp. s dobou viazanosti 24 mesiacov za akciové ceny podľa tabuľky č. 2, časti
C.1, a to od Rozhodného dňa, až do uplynutia 15. mesiaca v prípade doby viazanosti 12 mesiacov alebo 30. mesiaca
v prípade doby viazanosti 24 mesiacov. Cena je uplatňovaná vo faktúre mesačne vopred. Po uplynutí 15. mesiaca, resp.
30. mesiaca od Rozhodného dňa, bude Účastníkovi poskytovaný zvolený program Služby za cenu bez viazanosti podľa
platného Cenníka Internet ako cena bez viazanosti.
2. Ak Účastník poruší zmluvný záväzok viazanosti, je Podnik oprávnený vyúčtovať Účastníkovi jednorazovú zmluvnú pokutu
podľa časti E.1 tabuľky č. 1 tohto Akciového cenníka.
3. Pri zmene z ADSL na VDSL na žiadosť Účastníka, sa prípadne zmluvné pokuty vyplývajúce z nedodržania pôvodne
dohodnutej doby viazanosti neuplatňujú, pokiaľ dôjde k uzatvorenie Dodatku/Zmluvy s novou 24 mesačnou viazanosťou pre
rovnakú alebo cenovo vyššiu Službu (Samostatnú službu alebo Balík služieb).
Akciové podmienky pre koncové zariadenia
4. Účastník, ktorý využije ponuku na poskytovanie Služby s dobou viazanosti podľa tohto Akciového cenníka, má nárok na
kúpu koncového zariadenia za akciovú cenu podľa zvoleného programu služby Magio Internet podľa tabuľky č. 3 tejto časti.
Ku každému programu Služby je možné zakúpiť si iba jedno koncové zariadenie za akciovú cenu. Ponuka podľa tohto bodu
platí do vyčerpania skladových zásob. Zmena ponuky zariadení vyhradená.
5. Ak si Účastník zakúpil koncové zariadenie podľa tejto časti a došlo k porušeniu zmluvného záväzku viazanosti Služby, je
Podnik oprávnený vyúčtovať Účastníkovi jednorazovú zmluvnú pokutu vo vzťahu k tomuto koncovému zariadeniu, ktorej
základ pre výpočet je uvedený v tabuľke č. 4, časti C.1 a ktorej výška sa vypočíta podľa pravidiel určených v časti E.2, bodu
2 tejto prílohy.
Akciová ponuka Doplnkových služieb
6. Účastník ktorý sa zaviaže na používanie doplnkovej služby Magio internet Security, alebo Magio internet Security - Rodinná
licencia počas 12-mesačnej doby viazanosti (ďalej len „doba viazanosti“), má nárok na poskytovanie tejto doplnkovej služby
počas prvých troch mesiacov bez poplatku. Od štvrtého mesiaca bude doplnková služba Magio internet Security, resp Magio
internet Security - Rodinná licencia Účastníkovi poskytovaná podľa podmienok aktuálneho Cenníka Internet. V prípade
porušenia zmluvného záväzku viazanosti podľa tohto bodu, je Podnik oprávnený vyúčtovať Účastníkovi jednorazovú
zmluvnú pokutu vo vzťahu k doplnkovej službe podľa tohto bodu, ktorej základ pre výpočet je uvedený v tabuľke č. 4 a ktorej
výška sa vypočíta podľa pravidiel určených v časti E.2, bodu 2 tejto prílohy.
7. Účastník má nárok na využívanie doplnkovej služby Magio internet Security, resp Magio internet Security - Rodinná licencia,
počas prvých 2 mesiacov (ďalej len „obdobie benefitu“) bez poplatku. Po uplynutí obdobia benefitu bude doplnková služba
Magio internet Security, resp Magio internet Security - Rodinná licencia Účastníkovi automaticky deaktivovaná, ak nepožiada
o jej deaktiváciu skôr. Účastník má právo požiadať Podnik pred uplynutím obdobia benefitu o ponechanie doplnkovej služby
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Magio internet Security, resp Magio internet Security - Rodinná licencia aktívnej aj po uplynutí obdobia benefitu. Týmto
nedôjde k deaktivácii doplnkovej služby Magio internet Security, resp Magio internet Security - Rodinná licencia a v ďalšom
období bude poskytovaná za podmienok podľa aktuálneho Cenníka pre služby Internetu. Účastník má možnosť kedykoľvek
v priebehu poskytovania doplnkovej služby Magio Internet Security, resp Magio internet Security - Rodinná licencia
aktivovanej podľa tohto bodu, požiadať o jej bezplatné zrušenie. Zrušenie doplnkovej služby bude účinné dňom akceptácie
tejto žiadosti Účastníka Podnikom, najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti Účastníka Podniku.
8. Ponuku na využívanie doplnkovej služby Magio internet Security alebo Magio internet Security - Rodinná licencia za
zvýhodnenú cenu podľa tejto časti možno využiť od jej prvej aktivácie iba jeden raz. Ponuky podľa bodov 6 - 7 tejto časti nie
je možné medzi sebou kombinovať, ani s akoukoľvek inou akciovou ponukou Podniku, ak neurčí Podnik inak.
9. Ustanovenia upravujúce poskytovanie doplnkovej služby Magio internet Security alebo Magio internet Security - Rodinná
licencia, v rozsahu uvedenom v tomto Akciovom cenníku, menia a dopĺňajú podmienky pre poskytovanie doplnkovej služby
Magio internet Security alebo Magio internet Security - Rodinná licencia uvedené vo Všeobecných podmienkach pre
poskytovanie verejných služieb, Osobitných podmienkach pre poskytovanie služieb televízie a v Cenníku pre poskytovanie
služieb prostredníctvom pevnej siete Podniku, Cenníku Internet. V ostatnom rozsahu ostávajú Podmienky pre poskytovanie
doplnkovej služby Magio internet Security alebo Magio internet Security - Rodinná licencia nezmenené. Poskytovanie služby
Magio internet Security alebo Magio internet Security - Rodinná licencia v zmysle tohto Akciového cenníka sa spravuje týmto
Akciovými cenníkom, a to v rozsahu uvedenom v tomto Akciovom cenníku. V ostatnom rozsahu sa spravuje Podmienkami
pre poskytovanie doplnkovej služby Magio internet Security alebo Magio internet Security - Rodinná licencia
Magio internet Security
Cena za poskytovanie ďalšej doplnkovej služby Magio
internet Security (pri aktivovaní dodatočnej licencie)

Cena bez DPH/mesiac

Cena s DPH/mesiac Splatnosť ceny

0,83 €

1,00 €

vopred

tabuľka č. 5
10. Účastník, ktorý užíva existujúcu doplnkovú službu Magio internet Security alebo si aktivuje doplnkovú službu Magio internet
Security k službe Magio Internet za cenu v zmysle platného Cenníka Internet, má nárok aktivovať si a využívať ďalšiu
doplnkovú službu Magio internet Security za cenu podľa tabuľky č. 5 tohto Akciového cenníka (ďalej len „Magio internet
Security s dodatočnou licenciou“). Účastník má podľa predchádzajúcej vety nárok na používanie maximálne piatich (5)
doplnkových služieb Magio internet Security s dodatočnou licenciou za cenu podľa tabuľky č. 5 tohto Akciového cenníka.
11. Nárok na poskytovanie služby Magio internet Security s dodatočnou licenciou za cenu uvedenú v tabuľke č. 5 tohto
Akciového cenníka zaniká, ak Účastník poruší podmienku podľa prvej vety predchádzajúceho bodu, t.j. zruší doplnkovú
služby Magio internet Security, poskytovanú za cenu v zmysle Cenníka Internet. Odo dňa zrušenia doplnkovej služby Magio
internet Security, poskytovanej za cenu v zmysle Cenníka Internet, bude Účastníkovi poskytovaná služba Magio internet
Security s dodatočnou licenciou za cenu podľa platného Cenníka Internet. Účastník je oprávnený službu aktivovanú v zmysle
tejto ponuky kedykoľvek zrušiť.
Akciová ponuka Doplnková služba Giga 1
cena platná počas 3. – 12. mesiaca pri 12-mesačnej viazanosti
Doplnková služba Giga
Prvý mesiac 100 % zľava z ceny poplatku
Základ pre výpočet zmluvnej pokuty
Doplnková služba Giga
tabuľka č. 6

Cena
bez DPH/mesiac

Cena
s DPH/mesiac

Splatnosť
ceny

4,17 €

5,00 €

vopred

Pokuta (DPH sa neuplatňuje)
5,00 €

Splatnosť
jednorazovo

12. Účastník ktorý sa zaviaže na používanie Doplnkovej služby Giga počas 12-mesačnej doby viazanosti (ďalej len „doba
viazanosti“), má nárok na poskytovanie tejto doplnkovej služby počas prvého mesiaca bez poplatku. Od druhého mesiaca
bude Doplnková služba Giga Účastníkovi poskytovaná podľa podmienok aktuálneho Cenníka Internet. V prípade porušenia
zmluvného záväzku viazanosti podľa tohto bodu, stráca Účastník nárok na bezplatné poskytnutie Doplnkovej služby Giga
počas prvého mesiaca odo dňa aktivácie a Podnik má nárok na uhradenie mesačnej ceny predmetnej doplnkovej služby za
uvedené obdobie podľa tabuľky č. 6.
Poskytovanie Služby Magio Internet v rámci Balíka služieb
13. Účastník, ktorý využije ponuku Podniku na poskytovanie služby Magio Internet v rámci Balíka služieb, t.j.:
a) v kombinácii dvoch služieb:
(i) Magio Internet + Magio Televízia alebo
(ii) Magio Internet + Volací program pre TP1 fyzické osoby, resp.
(iii) Magio Internet + Volací program pre TP1 pre právnické osoby a podnikateľov alebo
1

Názov doplnkovej služby Giga vychádza z jej reálne dosahovanej rýchlosti na linkovej vrstve infraštruktúry pevnej siete spoločnosti Slovak Telekom.
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b) v kombinácii troch služieb:
(i) Magio Internet + Magio Televízia + Volací program pre TP1 pre fyzické osoby, resp.
(ii) Magio Internet + Magio Televízia + Volací program pre TP1 pre právnické osoby a podnikateľov,
má nárok na zľavu z poplatku za poskytovanie služby Magio Internet. Balíková zľava sa uplatňuje vo výške podľa tabuľky č.
1, časti B.1, resp. ak je jednou zo služieb v Balíku služieb Volací program pre právnické osoby a podnikateľov, podľa tabuľky
č. 2, časti B.1.
14. Účastník má nárok na využitie ponuky Podniku na poskytovanie Služby Magio Internet v rámci Balíka služieb aj v prípade,
keď v čase uzatvárania Zmluvy o balíku Magio Internet v rámci Balíka služieb podľa tejto časti Akciového cenníka už využíva
službu Magio Televízie alebo Volací program pre TP1 pre fyzické osoby, resp. pre právnické osoby a podnikateľov na
základe Zmluvy alebo Dodatku so záväzkom doby viazanosti, ktorá prebieha, a v rámci ktorej nevyužil Účastník právo na
kúpu zariadenia za akciovú cenu napríklad notebook, tablet, LCD TV (ďalej len „existujúca Zmluva“ alebo „existujúci
Dodatok“). Uzavretím nového Dodatku k Zmluve na poskytovanie služby Magio Televízie, Magio Internet, resp. Volacieho
programu pre TP1 so záväzkom novej doby viazanosti v rámci Balíka služieb v zmysle predchádzajúcej vety nebude Podnik
uplatňovať zmluvné pokuty dohodnuté v zmysle existujúcej Zmluvy alebo existujúceho Dodatku, naviazané na porušenie
záväzku užívať zvolený program Služby počas dohodnutej doby viazanosti, ak nie je v príslušnej Zmluve alebo Dodatku
dohodnuté inak. Podmienkou využitia ponuky v zmysle tohto bodu je uzavretie Zmluvy o balíku.
15. Ostatné podmienky poskytovania Služby Magio Internet v rámci Balíka služieb sa riadia aj časťou D. tohto Akciového
cenníka.
C.2 Magio televízia
Akciová cena za poskytovanie Služby s viazanosťou
Akciová cena za poskytovanie Samostatnej služby s 12-mesačnou viazanosťou platná počas 1. - 15. mesiaca
Magio Televízia
Cena služby/ mesiac Zľava za viazanosť
Cena služby so zľavou za viazanosť Splatnosť ceny
bez DPH
bez DPH
bez DPH
s DPH
Magio Televízia XL
20,83 €
1,67 €
19,16 €
22,99 €
vopred
Magio Televízia L
16,67 €
1,67 €
15,00 €
18,00 €
vopred
Magio Televízia M
12,50 €
1,67 €
10,83 €
13,00 €
vopred
tabuľka č. 1
Akciová cena za poskytovanie Samostatnej služby alebo Služby v rámci Balíka služieb s 24-mesačnou viazanosťou
Magio Televízia
Cena služby Zľava za viazanosť v prípade poskytovania Cena služby so zľavou Splatnosť ceny
za mesiac
samostatnej služby
za viazanosť
bez DPH
bez DPH
bez DPH
s DPH
Magio Televízia XL
20,83 €
3,42 €
17,41 €
20,89 €
vopred
Magio Televízia L
16,67 €
3,42 €
13,25 €
15,90 €
vopred
Magio Televízia M
12,50 €
3,42 €
9,08 €
10,90 €
vopred
Magio Televízia S
8,33 €
1,75 €
6,58 €
7,90 €
vopred
Magio Televízia
Cena služby Zľava za viazanosť v prípade poskytovania Cena služby so zľavou Splatnosť ceny
za mesiac
služby v rámci Balíka služieb
za viazanosť
bez DPH
bez DPH
bez DPH
s DPH
Magio Televízia XL
20,83 €
3,67 €
17,16 €
20,59 €
vopred
Magio Televízia L
16,67 €
3,67 €
13,00 €
15,60 €
vopred
Magio Televízia M
12,50 €
3,67 €
8,83 €
10,60 €
vopred
tabuľka č. 2
Akciová cena za službu Spustenie programu od začiatku a Magio Archív „S“
Cena platná od 4. mesiaca od aktivácie služby
Cena bez DPH/mesiac Cena s DPH/mesiac Splatnosť ceny
Spustenie programu od začiatku a Magio Archív „S“
1,66 €
1,99 € mesačne vopred
Základ pre výpočet zmluvnej pokuty za porušenie záväzku
Zmluvná pokuta (DPH sa neuplatňuje) Splatnosť ceny
užívať zvolenú doplnkovú službu počas 12-mesačnej viazanosti
Spustenie programu od začiatku a Magio Archív „S“
4,98 €
jednorazovo
Spustenie programu od začiatku a Magio Archív „M“
9,96 €
jednorazovo
Spustenie programu od začiatku a Magio Archív „L“
14,97 €
jednorazovo
tabuľka č. 3
Akciová cena za poskytovanie Prémiového balíčka pre službu Magio Televízia na pevnej sieti poskytovanú na
metalickej technológii alebo optickej technológii, Magio Televízia Partner, Magio TV, Magio TV Optik alebo Magio TV
Partner
Akciová cena platná počas 1. - 6. mesiaca pri 6-mesačnej viazanosti
Cena bez DPH/mesiac Cena s DPH/mesiac
Prémiový balíček Filmový Prémium
2,91 €
3,49 €
Prémiový balíček Maďarský Extra
2,49 €
2,99 €
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Prémiový balíček Spravodajský
2,49 €
2,99 €
Akciová cena za poskytovanie Prémiového balíčka pre službu Magio Televízia na pevnej sieti poskytovanú na
metalickej technológii alebo optickej technológii, Magio Televízia Partner, Magio TV, Magio TV Optik alebo Magio TV
Partner
Akciová cena platná počas 1. - 9. mesiaca pri 6-mesačnej viazanosti
Cena bez DPH/mesiac Cena s DPH/mesiac
Prémiový balíček HD Rodinný
3,75 €
4,50 €
Prémiový balíček HD Športový
3,75 €
4,50 €
Prémiový balíček HD Rodinný a športový
5,83 €
7,00 €
tabuľka č. 4
Splatnosť ceny Prémiových balíčkov - vopred
Akciová cena za poskytovanie Prémiového balíčka pre službu Magio Televízia cez satelitnú anténu alebo Magio Sat
Cena
Cena
Cena platná počas 1. – 6. mesiaca, resp. 1. – 9. mesiaca* pri 6-mesačnej viazanosti
bez DPH/mesiac
s DPH/mesiac
Prémiový balíček Maďarský Extra
2,49 €
2,99 €
Prémiový balíček HD Rodinný
2,32 €
2,78 €
tabuľka č. 5
* Uvedená akciová cena je platná počas 1. – 9. mesiaca iba v prípade Prémiového balíčka HD Rodinný.
Splatnosť ceny Prémiových balíčkov - vopred
Akciové podmienky poskytovania služby Prémiového balíčka HBO alebo HBO + HBO GO alebo Cinemax pre službu
Magio Televízia na pevnej sieti poskytovanú na metalickej technológii alebo optickej technológii, Magio Televízia
Partner, Magio TV, Magio TV Optik alebo Magio TV Partner alebo službu Magio Televízia cez satelitnú anténu alebo
Magio Sat
Cena platná počas 1. – 30. mesiaca pri 24-mesačnej viazanosti
Cena bez DPH/mesiac Cena s DPH/mesiac
HBO
4,17 €
5,00 €
HBO+HBO GO
5,00 €
6,00 €
Cinemax
1,67 €
2,00 €
tabuľka č. 6
Splatnosť ceny – vopred
Základ pre výpočet zmluvnej pokuty za porušenie záväzku užívať zvolený Prémiový balíček počas
6-mesačnej doby viazanosti, resp. počas 24-mesačnej viazanosti v prípade Prémiového balíčka
HBO alebo HBO + HBO GO alebo Cinemax
Filmový Prémium
Maďarský Extra
HD Rodinný
HD Športový
Prémiový balíček HD Rodinný a športový
Prémiový balíček Spravodajský
HBO
HBO+HBO GO
Cinemax
tabuľka č. 7
Splatnosť ceny – jednorazovo, DPH sa neuplatňuje
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Akciové podmienky pre zriadenie a poskytovanie služby
1. Účastník má nárok na poskytovanie služby Magio televízie vo zvolenom programe s dobou viazanosti 12 mesiacov za
akciové ceny podľa tabuľky č. 1, časti C.2, resp. s dobou viazanosti 24 mesiacov za akciové ceny podľa tabuľky č. 2, časti
C.2, a to od Rozhodného dňa, až do uplynutia 15. mesiaca v prípade doby viazanosti 12 mesiacov alebo 30. mesiaca
v prípade doby viazanosti 24 mesiacov. Cena je uplatňovaná vo faktúre mesačne vopred. Po uplynutí 15. mesiaca v prípade
12-mesačnej doby viazanosti, resp. v prípade 24-mesačnej doby viazanosti po uplynutí 30. mesiaca od Rozhodného dňa,
bude Účastníkovi poskytovaný zvolený program Služby za cenu bez viazanosti podľa platného Cenníka Televízie ako cena
bez viazanosti. Program služby Magio Televízia XL je dostupný iba na metalickej alebo optickej technológii a nie je možné
jeho poskytovanie v rámci Balíka služieb.
2. Ak Účastník poruší zmluvný záväzok viazanosti, je Podnik oprávnený vyúčtovať Účastníkovi jednorazovú zmluvnú pokutu
podľa časti E.1. tabuľky č. 1 tohto Akciového cenníka.
3. Nový Účastník má nárok na zriadenie služby Magio televízie samoinštaláciou za akciovú cenu, ktorá je zahrnutá do ceny za
poskytovanie služby Magio televízie, účtovanej v 1. mesiaci. V prípade zriadenia služby technikom sa za zriadenie účtuje
cena podľa tabuľky č. 1, časti A.
Akciové podmienky pre koncové zariadenia
4. Koncové zariadenie (Magio Box/Magio Sat Box), nevyhnutne potrebné pre riadne poskytovanie služby Magio Televízie na
zvolenej technológii, nie je súčasťou poskytovania Služby a cena za jeho nájom sa účtuje podľa platného Cenníka KZ.
Akciová ponuka Doplnkových služieb
5. Účastník ktorý sa zaviaže užívať doplnkovú službu „Spustenie programu od začiatku a Magio Archív“ počas 12-mesačnej
doby viazanosti (ďalej len „doba viazanosti“), má nárok na poskytovanie tejto doplnkovej služby počas prvých troch mesiacov
bez poplatku. Od štvrtého mesiaca bude doplnková služba „Spustenie programu od začiatku a Magio Archív“ Účastníkov i
poskytovaná v programe S za cenu podľa tabuľky č. 3, časti C.2 tohto Akciového cenníka, resp. v programe M alebo L za
cenu a podľa podmienok aktuálneho Cenníka Televízie. V prípade porušenia zmluvného záväzku viazanosti podľa tohto
bodu, je Podnik oprávnený vyúčtovať Účastníkovi jednorazovú zmluvnú pokutu vo vzťahu k doplnkovej službe podľa tohto
bodu, ktorej základ pre výpočet je uvedený v tabuľke č. 3 a ktorej výška sa vypočíta podľa pravidiel určených v časti E.2,
bodu 2 tejto prílohy.
6. Účastník má nárok na využívanie doplnkovej služby „Spustenie programu od začiatku a Magio Archív“, ktorá je počas prvých
dvoch mesiacov od Rozhodného dňa (ďalej len „obdobie benefitu“) Účastníkovi poskytovaná bez poplatku. Po uplynutí
obdobia benefitu bude doplnková služba „Spustenie programu od začiatku a Magio Archív“ Účastníkovi automaticky
deaktivovaná, ak nepožiada o jej deaktiváciu skôr. Účastník má právo požiadať Podnik pred uplynutím obdobia benefitu o
ponechanie doplnkovej služby „Spustenie programu od začiatku a Magio Archív“ aktívnej aj po uplynutí obdobia benefitu.
Týmto nedôjde k deaktivácii doplnkovej služby „Spustenie programu od začiatku a Magio Archív“ a v ďalšom období bude
poskytovaná v programe S za cenu 1,99 € s DPH (1,66€ bez DPH), resp. v programe M za cenu a podľa podmienok
aktuálneho Cenníka Televízie.
Doplnkovú službu objednanú podľa tohto bodu môže Účastník kedykoľvek bezplatne zrušiť. Účastník nemá nárok na znovu
aktiváciu Doplnkovej služby za akciových podmienok v zmysle tohto bodu.
7. Ponuky na využívanie doplnkovej služby Spustenie programu od začiatku a Magio Archív podľa bodov 5 a 6 nie je možné
kombinovať.
8. Účastník, ktorý sa zaviaže užívať zvolený Prémiový balíček počas 6-mesačnej doby viazanosti (ďalej len „doba viazanosti“),
má nárok na poskytovanie zvoleného Prémiového balíčka za akciovú cenu, ktorá je uvedená v tabuľke č. 5 alebo v tabuľke
č. 6, časti C.2 tohto Akciového cenníka, a to odo dňa aktivácie zvoleného Prémiového balíčka, až do uplynutia doby uvedenej
v tabuľke č. 4 alebo v tabuľke č. 5, časť C.2 tohto Akciového cenníka.
9. Po uplynutí 6 mesiacov, resp. 9 mesiacov odo dňa aktivácie zvoleného Prémiového balíčka podľa tohto Akciového cenníka
bude Účastníkovi účtovaná štandardná cena ako cena bez viazanosti, stanovená za poskytovanie Prémiového balíčka
v zmysle platného Cenníka.
10. Účastník, ktorý sa zaviaže užívať Prémiový balíček HBO alebo HBO+HBO GO alebo Cinemax počas 24-mesačnej doby
viazanosti (ďalej len „doba viazanosti“), má nárok na poskytovanie Prémiového balíčka HBO alebo HBO+HBO GO alebo
Cinemax za akciových podmienok, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 6 časti C.2 tohto Akciového cenníka, a to až do uplynutia
doby viazanosti. Po uplynutí doby viazanosti podľa tohto bodu bude Prémiový balíček HBO alebo HBO+HBO GO alebo
Cinemax Účastníkovi pokytovaný za cenu a podmienok podľa platného Cenníka Televízie.
11. Ak sa Účastník zaviazal na užívanie Prémiového balíčka alebo Prémiového balíčka HBO alebo HBO+HBO GO alebo
Cinemax s dobou viazanosti podľa bodu 8 alebo 10 časti C.2 tohto Akciového cenníka a došlo k porušeniu zmluvného
záväzku viazanosti, je Podnik oprávnený vyúčtovať Účastníkovi jednorazovú zmluvnú pokutu vo vzťahu k tomuto
Prémiovému balíčku alebo Prémiovému balíčku HBO alebo HBO+HBO GO alebo Cinemax, ktorej základ pre výpočet je
uvedený v tabuľke č. 7, časti C.2 a ktorej výška sa vypočíta podľa pravidiel určených v časti E.2, bodu 2 tejto prílohy.
12. Ponuku na využívanie Doplnkových služieb podľa tejto časti, nie je možné kombinovať s ponukou na poskytovanie Služby
Televízie v programe Magio Televízia Biznis podľa bodu 16 tejto časti.
Poskytovanie Služby Magio Televízie v rámci Balíka služieb
13. Účastník, ktorý využije ponuku Podniku na poskytovanie Služby Magio Televízia v rámci Balíka služieb, t.j.:
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a) v kombinácii dvoch služieb:
(i) Magio Televízia + Magio Internet alebo
(ii) MagioTelevízia + Volací program pre fyzické osoby, resp.
(iii) Magio Televízia + Volací program pre právnické osoby a podnikateľov alebo
b) v kombinácii troch služieb:
(i) Magio Televízia + Magio Internet + Volací program pre fyzické osoby, resp.
(ii) Magio Televízia + Magio Internet + Volací program pre právnické osoby a podnikateľov,
má nárok na zľavu z poplatku za poskytovanie služby Magio televízia. Balíková zľava sa uplatňuje vo výške podľa tabuľky
č. 1, časti B.1, resp. ak je jednou zo služieb v Balíku služieb Volací program pre právnické osoby a podnikateľov, podľa
tabuľky č. 2, časti B.1.
14. Účastník, ktorý v čase uzatvorenia Zmluvy alebo Dodatku na poskytovanie programu služby Magio televízia podľa tejto časti
Dodatku už využíva službu Magio Internet alebo volací program pre TP1 na základe Zmluvy alebo Dodatku so záväzkom
doby viazanosti, ktorá prebieha, a v rámci ktorej nevyužil Účastník právo na kúpu zariadenia za akciovú cenu napríklad
notebook, tablet, LCD TV (ďalej len „existujúca Zmluva“ alebo „existujúci Dodatok“), má nárok na Balíkovú zľavu v zmysle
tohto bodu. Nárok na zľavu má Účastník len v prípade, ak sa na všetky služby v rámci Balíka služieb zaviaže spoločne v
rámci existujúcej akciovej ponuky v trvaní 24 mesiacov. Uzavretím nového Dodatku k Zmluve na poskytovanie služby Magio
Internet, resp. Volací program pre TP1 so záväzkom novej doby viazanosti v zmysle predchádzajúcej vety, nebude Podnik
uplatňovať zmluvné pokuty dohodnuté v zmysle existujúcej Zmluvy alebo existujúceho Dodatku, naviazané na porušenie
záväzku užívať zvolený program služby počas dohodnutej doby viazanosti, ak nie je v príslušnej Zmluve alebo Dodatku
dohodnuté inak.
15. Ostatné podmienky poskytovania Služby Magio Televízie v rámci Balíka služieb sa riadia aj časťou D. tohto Akciového
cenníka.
Poskytovanie Služby Magio Televízie v programe Magio Televízia Biznis
Akciová cena za poskytovanie Samostatnej služby s 12-mesačnou viazanosťou platná počas 1. - 15. mesiaca
Magio televízia
Cena služby/ mesiac Zľava za viazanosť Cena služby so zľavou za viazanosť
Splatnosť ceny
bez DPH
bez DPH
bez DPH
s DPH
Magio televízia Biznis
25,00 €
1,67 €
23,33 €
28,00 €
vopred
tabuľka č. 8
Akciová cena za poskytovanie Samostatnej služby s 24-mesačnou viazanosťou platná počas 1. - 30. mesiaca
Magio televízia
Cena služby/ mesiac Zľava za viazanosť Cena služby so zľavou za viazanosť
Splatnosť ceny
bez DPH
bez DPH
bez DPH
s DPH
Magio televízia Biznis
25,00 €
4,17 €
20,83 €
25,00 €
vopred
tabuľka č. 9
16. Účastník, ktorý využije ponuku podľa tohto Akciového cenníka má nárok na poskytovanie služby Magio Televízia v programe
Magio Televízia Biznis s dobou viazanosti 12-mesiacov za akciovú cenu podľa tabuľky č. 8, časti C.2, resp. s dobou
viazanosti 24 mesiacov za akciovú cenu podľa tabuľky č. 9, časti C.2, a to od Rozhodného dňa, až do uplynutia 15. mesiaca
v prípade doby viazanosti 12 mesiacov alebo 30. mesiaca v prípade doby viazanosti 24 mesiacov. Cena je uplatňovaná vo
faktúre mesačne vopred. Po uplynutí 15. mesiaca v prípade 12-mesačnej doby viazanosti, resp. v prípade 24-mesačnej
doby viazanosti po uplynutí 30. mesiaca od Rozhodného dňa, bude Účastníkovi poskytovaná Služba Televízie v programe
Magio Televízia Biznis za cenu, ktorá je v zmysle Cenníka Televízie, platného v čase uplynutia obdobia 15 mesiacov (pri
12-mesačnej dobe viazanosti) resp. 30 mesiacov (pri 24-mesačnej dobe viazanosti) od Rozhodného dňa, uvedená ako cena
programu Magio Televízia Biznis bez viazanosti.
17. Nový Účastník má nárok na zriadenie Služby Televízia v programe Magio Televízia Biznis samoinštaláciou za akciovú cenu,
ktorá je zahrnutá do ceny za poskytovanie Služby Televízia v programe Magio Televízia Biznis, účtovanej v 1. mesiaci.
V prípade zriadenia služby technikom sa za zriadenie účtuje cena podľa tabuľky č. 1, časti A.
18. Ak Účastník poruší zmluvný záväzok viazanosti, je Podnik oprávnený vyúčtovať Účastníkovi jednorazovú zmluvnú pokutu
podľa časti E.1. tabuľky č. 1 tohto Akciového cenníka.
C.3 Hlasové služby
Akciová cena za poskytovanie Služby s viazanosťou
Akciová cena za poskytovanie Samostatnej služby s 12-mesačnou viazanosťou platná počas 1. - 15. mesiaca
Volacie programy pre
Cena služby/ mesiac Zľava za viazanosť Cena služby so zľavou za viazanosť Splatnosť ceny
TP1 pre fyzické osoby
bez DPH
bez DPH
bez DPH
s DPH
Doma Happy XL
20,83 €
1,67 €
19,16 €
22,99 €
vopred
Doma Happy L
16,67 €
1,67 €
15,00 €
18,00 €
vopred
Doma Happy M
12,50 €
1,67 €
10,83 €
13,00 €
vopred
Cena služby/ mesiac Zľava za viazanosť Cena služby so zľavou za viazanosť Splatnosť ceny
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Volacie programy pre
bez DPH
TP1 pre právnické osoby
a podnikateľov
Biznis linka XL
Biznis linka L
Biznis linka M
tabuľka č. 1

bez DPH
48,32 €
35,82 €
24,99 €

bez DPH
10,82 €
6,65 €
4,16 €

s DPH
37,50 €
29,17 €
20,83 €

45,00 €
35,00 €
25,00 €

vopred
vopred
vopred

Akciová cena za poskytovanie Samostatnej služby alebo Služby v rámci Balíka služieb s 24-mesačnou viazanosťou
Volacie programy pre
Cena služby Zľava za viazanosť v prípade poskytovania
Cena služby so
Splatnosť ceny
TP1 pre fyzické osoby
za mesiac
samostatnej služby
zľavou za viazanosť
bez DPH
bez DPH
bez DPH
s DPH
Doma Happy XL
20,83 €
3,42 €
17,41 € 20,89 €
vopred
Doma Happy L
16,67 €
3,42 €
13,25 € 15,90 €
vopred
Doma Happy M
12,50 €
3,42 €
9,08 € 10,90 €
vopred
Doma Happy S
8,33 €
1,75 €
6,58 €
7,90 €
vopred
Volacie programy pre
Cena služby Zľava za viazanosť v prípade poskytovania
Cena služby so
Splatnosť ceny
TP1 pre fyzické osoby
za mesiac
služby v rámci Balíka služieb
zľavou za viazanosť
bez DPH
bez DPH
bez DPH
s DPH
Doma Happy XL
20,83 €
3,67 €
17,16 € 20,59 €
vopred
Doma Happy L
16,67 €
3,67 €
13,00 € 15,60 €
vopred
Doma Happy M
12,50 €
3,67 €
8,83 € 10,60 €
vopred
tabuľka č. 2
Akciové podmienky pre zriadenie a poskytovanie služby
1. Účastník má nárok na poskytovanie Hlasovej služby vo zvolenom volacom programe TP1 s dobou viazanosti 12 mesiacov
za akciové ceny podľa tabuľky č. 1, časti C.3, resp. s dobou viazanosti 24 mesiacov za akciové ceny podľa tabuľky č. 2,
časti C.3, a to od Rozhodného dňa, až do uplynutia 15. mesiaca v prípade doby viazanosti 12 mesiacov alebo 30. mesiaca
v prípade doby viazanosti 24 mesiacov. Cena je uplatňovaná vo faktúre mesačne vopred. Po uplynutí 15. mesiaca v prípade
12-mesačnej doby viazanosti, resp. v prípade 24-mesačnej doby viazanosti po uplynutí 30. mesiaca, bude Účastníkov i
poskytovaný zvolený volací program TP1 za cenu bez viazanosti podľa platného Cenníka Hlas ako cena bez viazanosti.
2. Ak Účastník poruší zmluvný záväzok viazanosti, je Podnik oprávnený vyúčtovať Účastníkovi jednorazovú zmluvnú pokutu
podľa časti E.1. tabuľky 1 tohto Akciového cenníka. Nový Účastník má nárok na zriadenie Hlasovej služby samoinštaláciou
za akciovú cenu, ktorá je zahrnutá do ceny za poskytovanie Služby, účtovanej v prvom mesiaci. V prípade zriadenia služby
technikom sa za zriadenie účtuje cena podľa tabuľky č. 1, časti A.
Akciové podmienky pre koncové zariadenia
3. Účastník, má v súvislosti s uzatvorením Zmluvy alebo Dodatku nárok na kúpu jedného z koncových zariadení za akciovú
cenu podľa zvoleného programu služby podľa aktuálne platného Cenového výmeru č. 64330/2019 pre KZ. Ku každému
Volacieho programu pre TP1 pre fyzické osoby, resp. Volacieho programu pre TP1 pre právnické osoby a podnikateľov je
možné zakúpiť si iba jedno koncové zariadenie za akciovú cenu za podmienok uvedeného Cenového výmeru.
Akciová ponuka Doplnkových služieb
4. Účastník, má v súvislosti s uzatvorením Zmluvy alebo Dodatku nárok na používanie doplnkovej služby Paralelné zvonenie
5. Cena za poskytovanie doplnkovej služby Paralelné zvonenie počas prvých 3 mesiacov (ďalej len „obdobie benefitu“) je
zahrnutá v cene za poskytovanie Hlasovej služby. Po uplynutí obdobia benefitu bude poskytovaná za podmienok podľa
aktuálneho Cenníka pre Hlasové služby. Účastník má možnosť kedykoľvek v priebehu poskytovania doplnkovej služby
Paralelné zvonenie požiadať o jej bezplatné zrušenie.
6. Účastník, ktorý využije ponuku na poskytovanie Hlasovej služby s dobou viazanosti 24 mesiacov podľa tohto Akciového
cenníka, a zároveň splní podmienky ponuky Magenta 1 podľa Cenníka pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej
siete, má nárok na poskytovanie doplnkovej služby Paralelné zvonenie za cenu, ktorá je počas prvých 12 mesiacov (ďalej
len „obdobie benefitu“) zahrnutá v cene za poskytovanie Hlasovej služby. Po uplynutí obdobia benefitu bude poskytovaná
za podmienok podľa aktuálneho Cenníka pre Hlasové služby. Účastník má možnosť kedykoľvek v priebehu poskytovania
doplnkovej služby Paralelné zvonenie požiadať o jej bezplatné zrušenie.
7. Ponuky podľa bodu 5 a 6 tejto časti nie je možné kombinovať
8. Ponuku na využívanie doplnkovej služby Paralelné zvonenie za zvýhodnenú cenu podľa tejto časti možno využiť od jej prvej
aktivácie iba jeden raz.
Poskytovanie Hlasovej služby v rámci Balíka služieb
9. Účastník, ktorý využíva Hlasovú službu podľa podmienok príslušného Cenníka Hlas alebo podľa podmienok tohto Akciového
cenníka v rámci Balíka služieb, t.j.:
a) v kombinácii dvoch služieb:
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(i) Volací program pre TP1 pre fyzické osoby + Magio Televízia, resp.
(ii) Volací program pre TP1 pre právnické osoby a podnikateľov + Magio Televízia alebo
(iii) Volací program pre TP1 pre fyzické osoby + Magio Internet, resp
(iv) Volací program pre TP1 pre právnické osoby a podnikateľov + Magio Internet alebo
b) v kombinácii troch služieb:
(i) Magio Internet + Magio Televízia + Volací program pre TP1 pre fyzické osoby, resp.
(ii) Magio Internet + Magio Televízia + Volací program pre TP1 pre právnické osoby a podnikateľov,
má nárok na zľavu z poplatku za poskytovanie Hlasovej služby. Balíková zľava sa uplatňuje vo výške podľa tabuľky č. 1,
časti B.1, resp. ak je jednou zo služieb v Balíku služieb Volací program pre TP1 pre právnické osoby a podnikateľov, podľa
tabuľky č. 2, časti B.1.
10. Účastník, ktorý v čase uzatvorenia Zmluvy alebo Dodatku na poskytovanie programu hlasovej služby podľa tejto časti
Dodatku už využíva službu Magio Televízie alebo Magio Internet na základe Zmluvy alebo Dodatku so záväzkom doby
viazanosti, ktorá prebieha, nemá nárok na využívanie hlasovej služby v rámci Balíka služieb (aj ak by splnil podmienku, že
sa na všetky služby v rámci Balíka služieb zaviaže spoločne v rámci existujúcej akciovej ponuky v trvaní 24 mesiacov). Ak
je Účastník zaviazaný na využívanie Služby Magio Televízie S, M, L, XL alebo Služby Magio Internetu M, L, XL podmienka
podľa predchádzajúcej vety neplatí.
11. Ostatné podmienky poskytovania Hlasovej služby v rámci Balíka služieb sa riadia aj časťou D. tohto Akciového cenníka.
C.4 Akciová ponuka samostatne poskytovaných služieb
HBO GO
Akciové podmienky poskytovania služby HBO GO pri súčasnom využívaní služby pevnej siete Podniku alebo
mobilnej hlasovej služby Podniku
Cena platná počas 1. – 30. mesiaca pri 24-mesačnej viazanosti
Cena bez
Cena
Splatnosť
DPH/mesiac
s DPH/mesiac
ceny
HBO GO – samostatná služba
4,17 €
5,00 €
vopred
tabuľka č. 2
Základ pre výpočet zmluvnej pokuty za porušenie záväzku užívať službu HBO
GO - samostatnú službu počas 24-mesačnej viazanosti
Služba HBO GO – samostatná služba
tabuľka č. 3

Zmluvná pokuta Splatnosť ceny
(DPH sa neuplatňuje)
24,00 €
jednorazovo

1. Účastník, ktorý využíva službu pevnej siete (Služba Televízie, Hlasová služba alebo Služba Internetového prístupu) alebo
službu mobilného hlasu poskytovanú Podnikom a ktorý sa zaviaže užívať službu HBO GO počas 24-mesačnej doby
viazanosti (ďalej len „doba viazanosti“), má nárok na poskytovanie služby HBO GO za akciových podmienok, ktoré sú
uvedené v tabuľke č. 2 časti C.4 tohto Akciového cenníka, a to až do uplynutia doby viazanosti. Po uplynutí doby viazanosti
podľa tohto bodu bude služba HBO GO Účastníkovi pokytovaná za cenu a podmienok podľa platného Cenníka Televízie
2. Ak sa Účastník zaviazal na užívanie služby HBO GO – samostatná služba s dobou viazanosti podľa bodu 4 časti C.4 tohto
Akciového cenníka a došlo k porušeniu zmluvného záväzku viazanosti, je Podnik oprávnený vyúčtovať Účastníkov i
jednorazovú zmluvnú pokutu vo vzťahu k tejto službe HBO GO – samostatná služba, ktorej základ pre výpočet je uvedený
v tabuľke č. 3, časti C.2 a ktorej výška sa vypočíta podľa pravidiel určených v časti E.2, bodu 2 tejto prílohy.
D. Osobitné podmienky pre poskytovanie Služieb
D.1 Osobitné podmienky pre poskytovanie Služieb v rámci Balíka služieb
1. Balík služieb je možné objednať len vo vzťahu k Službám, ktoré sú poskytované za podmienok ako Služby bez viazanosti
alebo s dobou viazanosti 24 mesiacov. Služby, ktoré majú byť poskytované Účastníkovi v rámci Balíka služieb, nie je možné
poskytovať za podmienok ponúkaných Podnikom s dobou viazanosti 12 mesiacov. Ak Účastník využije ponuku Podniku na
poskytovanie Služieb v rámci Balíka služieb s dobou viazanosti, je podmienkou rovnaká doba viazanosti 24 mesiacov, ktorá
plynie v zmysle Zmluvy o balíku od rovnakého momentu pre všetky Služby v rámci Balíka služieb (od Rozhodného dňa).
Pre zamedzenie akýchkoľvek pochybností, v rámci Balíka služieb nie je možné poskytovať Službu Televízie v programe
Magio Televízia Biznis, nakoľko ide o samostatný, osobitný a s inými programami Služieb nekombinovateľný program
Služby Televízie.
2. Podnik poskytuje Účastníkovi Služby v rámci Balíka služieb na základe Zmluvy o balíku služieb. Zmluva o balíku je zmluva,
na základe ktorej dochádza k spoločnému poskytovaniu Služieb za zvýhodnených podmienok Balíka služieb. Zmluva
o balíku preto obsahuje jednotlivé Zmluvy o poskytovaní verejných služieb vo vzťahu k tým Službám v Balíku služieb, ktoré
ešte neboli pred uzavretím Zmluvy o balíku zriadené a Dodatky k Zmluvám vo vzťahu k tým Službám v Balíku služieb, ktoré
už boli zriadené a poskytované pred uzavretím Zmluvy o balíku. Jednotlivé Zmluvy k Službám v Balíku sú počas trvania
Zmluvy o balíku vzájomne závislé, a teda zánik jednej zo Zmlúv spôsobuje zánik ostatných Zmlúv obsiahnutých v Zmluve
o balíku, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zavedenie novej Služby, zmena podmienok Služby alebo Balíka služieb
alebo zrušenie ktorejkoľvek zo Služieb v Balíku služieb počas trvania Zmluvy o balíku podlieha dohode zmluvných strán. Ak
dôjde k zániku poskytovania Služieb za podmienok Balíka služieb, ale Služby budú aj naďalej Účastníkovi na základe
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osobitnej dohody poskytované za zmenených podmienok (ako Samostatné služby), jednotlivé Zmluvy o poskytovaní
verejných služieb v znení ich dodatkov zostávajú zachované, ak nie je medzi Podnikom a Účastníkom dohodnuté inak (napr.
ak Účastník nepožaduje využívanie Služby ani ako Samostatnej služby), uvedené podlieha dohode zmluvných strán. Ak na
základe osobitnej dohody medzi Podnikom a Účastníkom dôjde k zániku poskytovania Služieb za podmienok Balíka služieb,
z dôvodu zmeny resp. prechodu zo zvoleného programu Služby Televízie na program Magio Televízia Biznis, ale Služby
poskytované v rámci Balíka služieb budú aj naďalej Účastníkovi poskytované ako Samostatné Služby, vykonáva sa uvedená
zmena Dodatkom k existujúcim Zmluvám o poskytovaní verejných služieb vo vzťahu k Samostatným Službám pôvodne
poskytovaným v Balíku služieb so záväzkom novej doby viazanosti vo vzťahu ku každej Samostatnej Službe..Zmena Služieb
poskytovaných v rámci Balíka služieb (zavedenie novej Služby do existujúceho Balíka služieb alebo zrušenie ktorejkoľvek
zo Služieb v Balíku služieb) sa vykonáva uzavretím nového Dodatku k Zmluve o balíku so záväzkom novej doby viazanosti
Balíka služieb vo vzťahu ku všetkým Službám, ktoré sú v rámci Balíka služieb poskytované Zrušenie Služby poskytovanej v
rámci Balíka služieb je porušením zmluvného záväzku viazanosti, ak nie je medzi Podnikom a Účastníkom dohodnuté inak.
Zrušením Služby poskytovanej v rámci Balíka služieb podľa predchádzajúcej vety sa rozumie aj zmena resp. prechod z
akéhokoľvek využívaného programu Služby Televízie na program Magio Televízia Biznis, pričom táto zmena sa vykonáva:
i.
uzavretím nového Dodatku k Zmluve o balíku so záväzkom novej doby viazanosti Balíka služieb vo vzťahu ku všetkým
Službám, ktoré sú v rámci Balíka služieb poskytované, okrem Služby Televízie v programe Magio Televízia Biznis; a
ii.
Uzatvorením Dodatku k zmluve o poskytovaní verených služieb, predmetom ktorého je poskytovanie Služby Televízie
v programe Magio televízia Biznis ako Samostatnej služby s prevzatím nového záväzku viazanosti. Zrušenie Služby
poskytovanej v rámci Balíka služieb v prípade podľa predošlej vety nie je porušením zmluvného záväzku viazanosti.
Zmena v rozsahu Služieb poskytovaných v Balíku služieb na základe uzavretého Dodatku nastane Rozhodným dňom podľa
tohto Akciového cenníka alebo podľa príslušného Dodatku.
Zavedenie novej Služby do Balíka služieb sa pritom rozumie pridanie existujúcej Služby, ktorú Účastník využíva do
momentu uzavretia Dodatku k Zmluve o balíku ako Samostatnú službu alebo pridanie novej Služby, ktorú sa Podnik na
základe Dodatku k Zmluve o balíku zaväzuje Účastníkovi zriadiť. Zavedením novej Služby sa rozumie aj zmena technológie
už poskytovanej Služby, voči ktorej sa vyžaduje zriadenie Služby. Do Balíka služieb v kombinácii služby Televízie a služby
Internet nie je možné zaviesť Hlasovú službu, aj ak by splnil podmienku novej viazanosti všetkých služieb. Hlasovú službu
je Účastník oprávnený zaviesť do Balíka služieb len pri uplynutí doby viazanosti na niektorú zo služieb v Balíku.
Zrušenie Služby poskytovanej v rámci Balíka služieb sa pritom rozumie preloženie alebo premiestnenie existujúcej Služby
využívanej v Balíku služieb (ak je preloženie alebo premiestnenie možné) alebo ukončenie poskytovania Služby využívanej
v Balíku služieb na základe žiadosti Účastníka (napr. výpoveď Zmluvy o poskytovaní verejných služieb alebo žiadosť o
prenesenie telefónneho čísla k inému podniku poskytujúcemu elektronické komunikačné služby v prípade Hlasovej služby).
3. Ak nastane technická neuskutočniteľnosť poskytovania niektorej zo Služieb zahrnutých v Balíku v zmysle ust. § 44 ods. 10
Zákona, Podnik vypovie Zmluvu o balíku ako celok vzhľadom na to, že v rámci tejto Zmluvy o balíku sú dohodnuté
podmienky poskytovania Služieb len za podmienky ich súčasného využívania v Balíku. Ak takáto skutočnosť nastane, nie
je tým vylúčené, že Podnik a Účastník môžu uzatvoriť osobitnú dohodu o pokračovaní poskytovania Služieb, ktorých sa
technická neuskutočniteľnosť netýka a o podmienkach ich ďalšieho poskytovania. Uvedené sa uplatní aj na ostatné prípady,
kedy je Podnik v zmysle Zákona alebo Zmluvy oprávnený vypovedať alebo iným jednostranným spôsobom ukončiť Zmluvu
o balíku vrátane jej jednotlivých častí, ktorými sú jednotlivé Zmluvy o poskytovaní verejných služieb.
D.2 Ponuka zariadení
Cena platná pre program „M“ s viazanosťou 24 mesiacov Akciová kúpna cena s DPH
LCD Televízor Philips
433,00 €
Herná konzola
431,00 €
Robotický vysávač iRobot Roomba i7
559,00 €
Raspberry Pi 4B
117,00 €
LENOVO IdeaPad 3
389,00 €
Cena platná pre program „L“ s viazanosťou 24 mesiacov
LCD Televízor Philips
Herná konzola
Robotický vysávač iRobot Roomba i7
Raspberry Pi 4B
LENOVO IdeaPad 3
Cena platná pre program „XL“ s viazanosťou 24 mesiacov
LCD Televízor Philips
Herná konzola
Robotický vysávač iRobot Roomba i7
Raspberry Pi 4B
LENOVO IdeaPad 3
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Akontácia
169,00 €
119,00 €
199,00 €
69,00 €
149,00 €

Splátka
11,00 €
13,00 €
15,00 €
2,00 €
10,00 €

Akciová kúpna cena s DPH
383,00 €
381,00 €
441,00 €
97,00 €
339,00 €

Akontácia
119,00 €
69,00 €
129,00 €
49,00 €
99,00 €

Splátka
11,00 €
13,00 €
13,00 €
2,00 €
10,00 €

Akciová kúpna cena s DPH
319,00 €
307,00 €
313,00 €
25,00 €
275,00 €

Akontácia
79,00 €
19,00 €
49,00 €
1,00 €
59,00 €

Splátka
10,00 €
12,00 €
11,00 €
1,00 €
9,00 €
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tabuľka č. 1
Splatnosť akontácie je jednorázovo v hotovosti
Akciová kúpna cena predstavuje súčet akontácie a celkových mesačných splátok
Poplatok za doručenie zariadenia
Poplatok za doručenie zariadenia kuriérom
tabuľka č. 2
Akciová ponuka pre bezdrôtovú domácnosť - zariadenia
pre službu Magio internet, Magio Televízia, alebo Hlasovú
službu s viazanosťou 24 mesiacov M, L, XL
Powerline
Wifi Powerline
Základ pre výpočet zmluvnej pokuty za zariadenie
Powerline
Wifi Powerline
tabuľka č. 3

Cena bez DPH
4,17 €
Cena bez
DPH
12,42 €
24,92 €

Cena s
DPH

Cena s DPH
Spôsob platby
5,00 € v hotovosti pri doručení
Splatnosť

Spôsob platby

14,90 € jednorazovo v hotovosti pri doručení
29,90 € jednorazovo v hotovosti pri doručení
Pokuta (DPH sa neuplatňuje)
24,00 €
24,00 €

Splatnosť
jednorazovo
jednorazovo

Akciové podmienky pre akciové zariadenia
1. Účastník, ktorý uzavrie Zmluvu alebo Dodatok na poskytovanie služby Magio Internet v programe Magio Internet L alebo
XL alebo Magio Televízia v programe Magio Televízia L alebo XL alebo Hlasovú službu v programe Biznis linka XL alebo
L, za akciových podmienok podľa tohto Akciového cenníka s dobou viazanosti 24 mesiacov a súčasne využije
možnosť kúpy zariadenia za akciových podmienok podľa tabuľky č. 1 tejto časti, má nárok na kúpu jedného zariadenia za
akciovú kúpnu cenu v zmysle tabuľky č. 1. Nie je pritom rozhodujúce, či si Službu Účastník objednáva ako Samostatnú
službu alebo ako Službu v rámci Balíka služieb. Pri využití tejto ponuky nie je Účastník oprávnený zmeniť program služby
na nižší, ako je dohodnuté. Podmienkou poskytovania Služby s kúpou zariadenia je aj súčasné uzavretie kúpnej zmluvy s
akciovou kúpnou cenou zariadenia v zmysle tabuľky 1.
2. V prípade využitia ponuky podľa predošlého bodu v zmysle tejto časti je kúpna cena zariadenia rozdelená na akontáciu
a 24 mesačných splátok. Akontácia do maximálnej výšky 12€ s DPH sa uhrádza vo faktúre za Služby, akontáciu vo výške
vyššej ako 12 € s DPH zákazník uhrádza kuriérovi pri doručení zariadenia. Splátky zariadenia Podnik účtuje Účastníkov i
vo faktúre za Služby. Podnik je v konkrétnom prípade oprávnený požadovať uhradenie aj vyššej akontácie za Zariadenie,
ak rozdelenie kúpnej ceny na akontáciu a splátky vo výške podľa tohto Cenníka vyhodnotí za rizikové alebo predaj na
splátky z týchto dôvodov úplne odmietnuť; Podnik pri vyhodnocovaní rizikovosti zohľadňuje skutočnosti uvedené na
stránke Podniku v časti Právne informácie.
3. Účastník, ktorý využije ponuku podľa bodu 1. je povinný uhradiť poplatok za doručenie zariadenia vo výške uvedenej v
tabuľke č. 2, časť D.2 tohto Akciového cenníka na základe faktúry, ktorá bude Účastníkovi vystavená po doručení
zariadenia.
4. Účastník, ktorý uzavrie Zmluvu alebo Dodatok na poskytovanie služby Magio Internet v programe Magio Internet M, L
alebo XL alebo Magio Televízia v programe Magio Televízia M, L alebo XL alebo Hlasovú službu v programe Doma Happy
M, L alebo XL, resp. Biznis linka M, L alebo XL, za akciových podmienok podľa tohto Akciového cenníka s dobou viazanosti
24 mesiacov a súčasne s uzavretím takejto Zmluvy alebo Dodatku uzavrie aj Dodatok, ktorým využije možnosť kúpy
zariadenia za akciových podmienok, má nárok na kúpu jedného zariadenia Powerline, Wifi Powerline za akciovú kúpnu
cenu v zmysle tabuľky č. 3. Podmienkou poskytovania Služby s kúpou zariadenia je okrem podmienky doby viazanosti aj
súčasné uzavretie kúpnej zmluvy s akciovou kúpnou cenou zariadenia/zariadení v zmysle tabuľky 3.
5. Akciová kúpna cena zariadenia uvedená v tabuľke č. 1 a v tabuľke č. 3 tejto časti platí len do vyčerpania zásob.
6. Každý Účastník je oprávnený využiť túto ponuku len jedenkrát (na jedno RČ alebo IČO) a na základe podmienok
definovaných v tomto Akciovom cenníku je možné zakúpiť si iba jedno zariadenie definované v časti D.2. Táto ponuka nie
je kombinovateľná na RČ a zároveň IČO.
7. Ak Účastník využije ponuku Podniku na kúpu zariadenia v zmysle akciových podmienok a následne po zadaní objednávky
alebo podpise Zmluvy alebo Dodatku alebo Kúpnej zmluvy odstúpi od objednávky alebo od Zmluvy (vrátane Zmluvy, ku
ktorej bol uzavretý Dodatok) v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo
poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov
predávajúceho zanikne súčasne aj Zmluva o predaji zariadenia. V dôsledku odstúpenia Účastníka od objednávky alebo
od Zmluvy (vrátane Zmluvy, ku ktorej bol uzavretý Dodatok) dôjde súčasne k zániku Zmluvy o predaji ak to vyplýva z
právnej úpravy alebo zmluvných dojednaní. V prípade zániku Zmluvy o predaji sú zmluvné strany následne povinné vrátiť
si plnenia, ktoré si navzájom poskytli, prípadne uplatniť iný spôsob vysporiadania v súlade s platnou právnou úpravou.
8. Zariadenie bude Účastníkovi doručené najneskôr do 40 pracovných dní od zriadenia služby / služieb , resp. uzavretia
Dodatku, ak sa Služba nezriaďuje a Účastník pokračuje v jej využívaní za nových akciových podmienok. Týmto nie je
dotknuté právo Účastníka využívať príslušnú Službu už dňom úspešného zriadenia Služby, resp. uzavretím Dodatku.
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9.

Ak Účastník poruší záväzok viazanosti Služby alebo ak príde k ukončeniu zmluvy o Službe bez súčasného zániku Zmluvy
o predaji, je Podnik oprávnený požadovať od Účastníka vrátenie pomernej časti zľavy z ceny zariadenia. Na určenie výšky
časti zľavy, ktorú Účastník bude povinný vrátiť, sa primerane uplatnia pravidlá určené v časti E.2, bodu 2 tejto prílohy,
pričom pre tieto účely je základom pre výpočet zmluvnej pokuty počiatočná výška zľavy z ceny zariadenia; výška zľavy
z ceny zariadenia je v prípade programu M pre LCD Televízor Philips 66,00€, pre Hernú konzolu 15,00 €, pre Robotický
vysávač iRobot Roomba i7 284,00 €, pre Raspberry Pi 4B 2,00 €, pre Lenovo IdeaPad 3 8,00 €, v prípade programu L pre
LCD Televízor Philips 116,00€, pre Hernú konzolu 57,00 €, pre Robotický vysávač iRobot Roomba i7 382,00 €, pre
Raspberry Pi 4B 18,00 €, pre Lenovo IdeaPad 3 50,00 €, v prípade programu XL pre pre LCD Televízor Philips 180,00€,
pre Hernú konzolu 118,00 €, pre Robotický vysávač iRobot Roomba i7 489,00 €, pre Raspberry Pi 4B 78,00 €, pre Lenovo
IdeaPad 3 103,00 €, resp. je uvedená v Zmluve alebo Dodatku. Zmluva alebo Dodatok môžu pre účely určenia výšky
pomernej časti zľavy zo zariadenia, ktorú bude účastník povinný vrátiť Podniku, určiť, že poskytnutá zľava sa započítava
do základu pre výpočet zmluvnej pokuty
10. Reklamáciu zariadení zakúpených podľa tejto časti Akciového Cenníka si môže uplatniť len Účastník – kupujúci alebo
osoba, ktorá sa preukáže plnou mocou udelenou Účastníkom – kupujúcim na uplatnenie reklamácie
D.3 Balík služieb pre účastníkov Podniku a spoločnosti DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
1. Účastník, ktorý je na základe Zmluvy o poskytovaní verejných služieb v zmluvnom vzťahu so spoločnosťou DIGI SLOVAKIA,
s.r.o., sídlom Röntgenova 26, 851 01 Bratislava, IČO 35 701 722, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 24813/B (ďalej len „spoločnosť DIGI“) a ktorý na základe takejto Zmluvy využíva službu
Televízie, má nárok na využitie akciovej ponuky v zmysle tejto časti.
2. Službou Televízie poskytovanou spoločnosťou DIGI sa pre účely tejto časti rozumie služba satelitnej alebo káblovej televízie
poskytovaná v ktoromkoľvek programe služby.
3. Účastník, ktorý spĺňa podmienku v zmysle bodu 1. tejto časti a zároveň využije ponuku Podniku na poskytovanie:
a) služby Internet alebo Hlasovej služby ako Samostatnej služby s prevzatím záväzku viazanosti 24 mesiacov v zmysle
časti C.1, resp. C.3 alebo
b) služby Internet a zároveň Hlasovej služby ako Balík služieb s prevzatím záväzku viazanosti 24 mesiacov v zmysle
časti C.1, resp. C.3 a zároveň časti B.1,
má pri využití ponuky v zmysle tejto časti nárok na zľavy z ceny za poskytovanie služby vo výške a pre programy
v zmysle tabuľky č. 1 tejto časti.
4. Zľava z ceny za poskytovanie služby Podniku sa voči Účastníkovi uplatňuje každé zúčtovacie obdobie za predpokladu, že
je v danom zúčtovacom období splnená podmienka podľa bodu 1 - 3. V opačnom prípade Účastník stráca nárok na
poskytovanie zľavy a Podnik má právo ju Účastníkovi neposkytovať, resp. za príslušné zúčtovacie obdobe doúčtovať.
Poskytovanie zľavy nie je znova obnoviteľné.
5. Zľava nie je kombinovateľná s inými zľavami poskytovanými Podnikom, ak nie je stanovené inak (s výnimkou Balíkovej zľavy
poskytovanej v zmysle časti B.1 tohto Akciového cenníka).
Zľava za Službu Internetu a/alebo Volacieho programu pre
TP1 pre fyzické osoby počas 1. - 30. mesiaca

Zľava bez DPH
za službu

Zľava s DPH
za službu

Splatnosť

1,66 €

2,00 €

mesačne vopred

Program Služby XL, L alebo M využívaný samostatne alebo
v Balíku s inými Službami
tabuľka č. 1
E. Ustanovenia k dobe viazanosti a zmluvnej pokute
E.1 Zmluvná pokuta za porušenie záväzku viazanosti – Samostatná služba
Základ pre výpočet zmluvnej pokuty pri porušení záväzku viazanosti pri
využívaní Samostatnej služby
Samostatná služba s viazanosťou 12 mesiacov alebo program s označením
„S“ príslušnej Služby s viazanosťou 24 mesiacov
Samostatná služba s viazanosťou 24 mesiacov
tabuľka č. 1

E.2 Zmluvná pokuta za porušenie záväzku viazanosti – Balík služieb
Základ pre výpočet zmluvnej pokuty pri porušení zmluvného záväzku
viazanosti pri využívaní Služieb v rámci Balíka služieb (pri 24-mesačnej dobe
viazanosti)
Balík dvoch služieb – za porušenie záväzku viazanosti oboch Služieb v Balíku
služieb
Balík dvoch služieb – za porušenie záväzku viazanosti jednej zo Služieb v Balíku
služieb
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Pokuta
(DPH sa neuplatňuje)
90,00 €

Splatnosť
ceny
jednorazovo

180,00 €

jednorazovo

Pokuta
(DPH sa neuplatňuje)

Splatnosť
ceny

240,00 €

jednorazovo

120,00 €

jednorazovo
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Balík troch služieb – za porušenie záväzku viazanosti troch Služieb v Balíku
služieb
Balík troch služieb – za porušenie záväzku viazanosti dvoch Služieb v Balíku
služieb
Balík troch služieb – za porušenie záväzku viazanosti jednej zo Služieb v Balíku
služieb
tabuľka č. 1

300,00 €

jednorazovo

200,00 €

jednorazovo

100,00 €

jednorazovo

Ustanoveniami týchto tabuliek nie je dotknuté právo Podniku za zaplatenie zmluvných pokút, ktoré vzniknú z porušenia
záväzku viazanosti, vo vzťahu ku ktorému je v zmysle Zmluvy dohodnutá aj iná zmluvná pokuta ako vo vzťahu k Službe (napr.
z predaného zariadenia) alebo z iných záväzkov Účastníka (napr. z prenajatých KZ, nevrátených KZ alebo z doplnkových
služieb, ktoré sú poskytované Účastníkovi s osobitnou dobou viazanosti).
1. ZÁVÄZOK VIAZANOSTI:
Účastník, ktorý využije ponuku Podniku na poskytovanie Služby, prípadne Služby v rámci Balíka služieb s dohodnutou dobou
viazanosti sa zaväzuje, že po dohodnutú dobu viazanosti (ďalej len „doba viazanosti“), ktorá sa počíta od Rozhodného dňa:
(i) zotrvá v zmluvnom vzťahu s Podnikom vo vzťahu ku každej Službe poskytovanej podľa príslušnej Zmluvy alebo Dodatku,
teda nevykoná žiadny úkon, ktorý by viedol k ukončeniu Zmluvy a
(ii) bude riadne a včas uhrádzať cenu za poskytované Služby (ďalej len „záväzok viazanosti“), pričom porušením záväzku
viazanosti je:
(i) výpoveď Zmluvy Účastníkom, ak výpovedná lehota alebo iná osobitne dohodnutá lehota uplynie počas dojednanej doby
viazanosti,
(ii) žiadosť o prenesenie telefónneho čísla k inému podniku poskytujúcemu služby elektronických komunikácií, ak v dôsledku
tejto žiadosti dôjde k ukončeniu Zmluvy o poskytovaní Hlasovej služby počas dojednanej doby viazanosti,
(iii) nezaplatenie ceny za poskytnuté Služby Účastníkom ani do 45 dní po jej splatnosti, na základe ktorého vznikne Podniku
právo na odstúpenie od Zmluvy (ďalej len „porušenie záväzku viazanosti“).
2. ZMLUVNÁ POKUTA:
Porušením záväzku viazanosti vznikne Podniku voči Účastníkovi právo na zaplatenie vyúčtovanej zmluvnej pokuty. Zmluvná
pokuta okrem sankčnej a prevenčnej funkcie predstavuje aj paušalizovanú náhradu škody spôsobenej Podniku v dôsledku
porušenia zmluvného záväzku viazanosti vzhľadom na benefity, ktoré Podnik poskytol Účastníkovi na základe Zmluvy alebo
Dodatku.
a) Samostatná služba
Ak je Účastníkovi poskytovaná Služba ako Samostatná služba, základom pre výpočet zmluvnej pokuty je súčet základu pre
výpočet zmluvnej pokuty vo vzťahu k Službe vo výške uvedenej v tabuľke č. 1, časti E.1 tohto Akciového cenníka (ďalej len
„Základ pre výpočet“); do základu pre výpočet zmluvnej pokuty môže byť zarátaná aj zľava z ceny zariadenia, ak tak ustanovuje
Zmluva alebo Dodatok (ďalej len „Základ pre výpočet“).
b) Balík služieb
Ak sú Účastníkovi poskytované viaceré Služby v rámci Balíka služieb, základom pre výpočet zmluvnej pokuty v prípade
porušenia záväzku viazanosti všetkých Služieb v Balíku je súčet základu pre výpočet vo vzťahu k Balíku služieb vo výške
uvedenej v tabuľke č. 1, časti E.2 do základu pre výpočet zmluvnej pokuty môže byť zarátaná aj zľava z ceny zariadenia, ak tak
ustanovuje Zmluva alebo Dodatok. Základom pre výpočet zmluvnej pokuty v prípade porušenia záväzku viazanosti len vo
vzťahu k niektorej zo Služieb v Balíku je súčet základu pre výpočet vo vzťahu k tejto jednotlivej Službe vo výške uvedenej
v tabuľke č. 1, časti E.1 a ak tak určuje Zmluva alebo Dodatok zliav tých KZ, ktoré boli Účastníkovi poskytnuté výlučne vo vzťahu
k tejto Službe. Tento základ zohľadňuje benefity poskytnuté Účastníkovi podľa Zmluvy o balíku alebo Dodatku k Zmluve o balíku
(ďalej len „Základ pre výpočet“).
Vyúčtovaná suma zmluvnej pokuty bude vypočítaná podľa nižšie uvedeného vzorca, ktorý vyjadruje denné klesanie zo Základu
pre výpočet počas plynutia doby viazanosti, až do dňa ukončenia Zmluvy alebo prerušenia poskytovania Služieb v dôsledku
porušenia zmluvného záväzku viazanosti:
Vyúčtovaná suma zmluvnej pokuty = Základ pre výpočet ZP – (celé dni uplynuté z doby viazanosti/celkový počet dní doby
viazanosti * Základ pre výpočet zmluvnej pokuty)
F. Záverečné ustanovenia
1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zmeny sadzby dane z pridanej hodnoty je Podnik oprávnený ktorúkoľvek
z konečných cien služieb Podniku upraviť tak, že k základu dane (cene bez DPH) uplatní sadzbu dane z pridanej hodnoty
aktuálnu v čase vzniku daňovej povinnosti Podniku. Pre Účastníka sú konečné ceny stanovené vrátane DPH.
2. Táto Príloha nadobúda platnosť a účinnosť dňom 9.4.2020. Ponuka poskytovania Služieb za zvýhodnených podmienok
v zmysle časti A, B, C a D tejto Prílohy platí od 30.4.2020 do 31.5.2020.
3. Týmto Akciovým cenníkom sa ruší a nahrádza doteraz platný Akciový cenník pre poskytovanie služieb pevnej siete, ktorý
tvorí prílohu Cenníka pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a.s., Cenníka pre poskytovanie služieb pevnej
siete, časti Cenník pre hlasové služby, časti Cenník pre služby internetového prístupu a časti Cenník pre služby televízie,
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vydaný Podnikom s účinkami podľa Všeobecných podmienok pre poskytovanie verejných služieb, časť Zmeny a platnosť
Všeobecných podmienok.
4. Podnik si vyhradzuje právo ukončiť poskytovanie akciovej ponuky aj pred skončením účinnosti tejto Prílohy. O ukončení
poskytovania akciovej ponuky podľa tejto Prílohy bude záujemca informovaný na Predajnom mieste.
5. Ponuku Podniku podľa tohto Akciového cenníka nie je možné kombinovať s akoukoľvek inou ponukou alebo zľavou, ak nie
je výslovne uvedené inak. Ak je Služba poskytovaná v rámci Balíka služieb, nie je možné ju kombinovať s inou ponukou
Podniku na poskytovanie zľavy za súčasné využívanie Služby spolu s inou Službou, ak nie je uvedené inak.
6. V prípade rozporu medzi touto Prílohou a Cenníkom platia ustanovenia tejto Prílohy.
V Bratislave, dňa 29.4.2020
Slovak Telekom, a.s.
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