
Cenník nadštandardnýCh práC a materiálu
Platí od 1. 7. 2016

názov práCe alebo materiálu maximálna 
predajná Cena 

zákazníkovi  
v € s dph

Všeobecné práce (vrátane materiálu) vo vzťahu k Službám pevnej siete
Zriadenie vedľajšej vnútornej zásuvky alebo premiestnenie zásuvky (do 20 m) 19,90 €
Inštalácia a konfigurácia dodatočne dokúpeného IP telefónu/telefónov k už existujúcemu telefónnemu 
číslu služby Benefit vrátane inštalácie kábla do 20 m 19,90 €

Inštalácia kábla na stenu (cena za 1 m) 1,20 €

Inštalácia kábla do chrániča alebo voľné položenie (cena za 1 m) 1,00 €

Všetky druhy líšt/žľabov do 50 x 50 vrátane (cena za 1 m) 2,70 €

Všetky druhy líšt/žľabov nad 50 x 50 vrátane (cena za 1 m) 7,00 €

Pripevnenie koncového zariadenia na stenu 1,90 €

Materiál a práca pri službe Magio Televízia cez satelitnú anténu alebo Magio SaT
Doplatok za inštaláciu s použitím montážnej plošiny 69,90 €

Doplatok za inštaláciu na šikmej streche 39,90 €

Doplatok za nadštandardnú konzolu (konzola lichobež. plat. na stenu, L konzoly, konzola na stenu veľká) 9,90 €

Demontáž zariadení pri zrušení služby (okrem odobratia Magio Sat Boxu + karty) 39,90 €

Demontáž zariadení – zmena miesta poskytovania služby bez dodatočného výjazdu 19,90 €

Demontáž zariadení – zmena miesta poskytovania služby pri dodatočnom výjazde (demontáž + výjazd) 39,90 €

Poznámka: Cenu za nadštandardné práce a materiál uhrádza Účastník pri ich poskytnutí technikom zmluvného 
dodávateľa Podniku priamo na mieste tomuto technikovi v hotovosti, resp. v rámci faktúry za Službu, vo vzťahu ku ktorej 
sú tieto nadštandardné práce alebo materiál poskytnuté, a to v závislosti od voľby Účastníka. 

Celkové náklady na nadštandardný materiál alebo práce je technik povinný oznámiť zákazníkovi pred začiatkom prác. 
Svojím súhlasom s vykonaním prác a poskytnutím materiálu zákazník zároveň súhlasí s oznámenou cenou a s jej 
zaplatením. Uvedené jednotkové ceny sú maximálne (nesmú byť prekročené).

tento Cenník v plnom rozsahu nahrádza doteraz platný Cenník nadštandardného materiálu a Cenník nadštandardných 
prác. ak v akomkoľvek dokumente vydanom Podnikom alebo v zmluvnom dokumente medzi Podnikom a Účastníkom 
je uvedený Cenník nadštandardného materiálu a Cenník nadštandardných prác, myslí sa tým s účinnosťou od 
1. 7. 2016 odkaz na tento Cenník. tento Cenník tvorí prílohu Cenníka pre poskytovanie služieb pevnej siete spoločnosti 
Slovak telekom, a. s.


