Magio Televízia
pre vás a vašich blízkych
• digitálna kvalita • moderné funkcie • jednoduché ovládanie • široká dostupnosť

L
XL

až 95 TV kanálov
až 150 TV kanálov

Uvedená ponuka programov M, L a XL platí len na súkromné účely. Kompletnú ponuku TV staníc pre jednotlivé programy
nájdete na www.telekom.sk/televizia/magio-televizia

MAGIO TV
BIZNIS

DANÉ
VYSPORIAA
PRÁV
ČNÉ
NA KOMERIE
N
UŽÍVA

až 41 TV kanálov

Služba Magio TV BIZNIS má vysporiadané práva k televíznym staniciam s povolením vysielateľa na šírenie TV vysielania v komerčných a uzavretých verejných
priestoroch.

PREČO JE DOBRÉ MAŤ MAGIO TV BIZNIS V TÍME?



• Zvýšenie návštevnosti a tržieb v krčmách a baroch
vďaka spoločnému sledovaniu jedinečného
športového obsahu.
• Spríjemnenie a skrátenie čakania klientov v čakárňach,
autoservisoch alebo na recepciách.
• Udržanie vašich zamestnancov stále v dobrej nálade.
• Poplatok za službu zahŕňa aj povolenie
na komerčné využitie.





Ponuka pre TV na súkromné účely je podmienená uzavretím zmluvy alebo dodatku na poskytovanie zvoleného programu služby televízie s dobou viazanosti 24 mesiacov. Cena za
poskytovanie doplnkovej služby Spustenie programu od začiatku a Magio Archív je počas prvých 2 mesiacov od ich aktivácie (ďalej len „obdobie benefitu“) zahrnutá v cene za poskytovanie
služby televízie. Po uplynutí obdobia benefitu bude doplnková služba Magio Archív automaticky deaktivovaná, ak klient nepožiada o jej deaktiváciu skôr. Účastník má právo požiadať
Podnik pred uplynutím obdobia benefitu o ponechanie doplnkovej služby Magio Archív aktívnej aj po uplynutí obdobia benefitu. Týmto nedôjde k deaktivácii doplnkovej služby Magio
Archív a v ďalšom období bude poskytovaná za cenu: Magio Archív S – 1,99 €/mesačne, Magio Archív M – 3,98 €/mesačne. Uvedenú doplnkovú službu je možné kedykoľvek bezplatne
zrušiť. Súčasťou ceny za poskytovanie služby televízie nie je cena za zriadenie služby a cena za nájom ani aktiváciu Magio Boxu/Magio SAT Boxu, ktoré sú účtované osobitne. Bezplatné
zriadenie sa vzťahuje na zriadenie formou samoinštalácie. Viac informácií na www.telekom.sk
Program Magio Televízia Biznis je samostatným programom Služby Televízie, ktorý nie je kombinovateľný s inými mobilnými alebo pevnými službami spoločnosti Slovak Telekom, a. s.,
a nemôže byť poskytovaný v rámci balíka dvoch alebo viacerých pevných alebo mobilných služieb v zmysle aktuálnych akcií spoločnosti Slovak Telekom, a. s., s výnimkou ponuky Magenta
1 alebo v prípade kombinácie programu Služby Magio Televízie Biznis a Internetu Biznis NET, vtedy sa uplatňuje balíková zľava na Službu Internet Biznis NET podľa zvoleného programu M,
M+, L, L+, XL, XL+, MAX, ale balíková zľava sa na program Služby Magio Televízie Biznis neuplatňuje. Účastník má nárok na poskytovanie služby Magio Televízia v programe Magio Televízia
Biznis za uvedenú akciovú cenu pri dobe viazanosti 24 mesiacov, a to od aktivácie služby až do uplynutia 30. mesiaca od aktivácie. Po uplynutí 30. mesiaca od aktivácie bude Účastníkovi
poskytovaný zvolený program Služby podľa platného Cenníka Televízie ako cena bez viazanosti. Súčasťou služby Televízie v programe Magio Televízia Biznis nie je vysporiadanie práv
k samostatným predmetom ochrany použitým, resp. obsiahnutým vo vysielaní v súvislosti s ich verejným prenosom podľa platných predpisov. Účastník má povinnosť vysporiadať na vlastné
náklady, zodpovednosť a vo vlastnom mene práva k samostatným predmetom ochrany použitým, resp. obsiahnutým vo vysielaní s príslušnými nositeľmi práv, resp. ich zástupcami (napr.
organizáciami kolektívnej správy práv) v zmysle platných predpisov. Viac informácií o podmienkach a obmedzeniach poskytovania služby Magio Televízia v programe Magio Televízia Biznis
nájdete v cenníku pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s., na Zákazníckej linke 0800 123 500 a v každom Telekom Centre.
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