
Röntgenova 26, 851 01 Bratislava      

IČO: 35701722, DIČ: 2020356503   
IČ DPH: SK2020356503     

      

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I 

Oddiel: Sro, Vložka č.: 24813/B 

Podmienky kampane „SATELIT Extra ŠPORT HD+ s TV SAMSUNG“  
 
Podnik, spoločnosť DIGI SLOVAKIA, s.r.o., týmto stanovuje dočasnú zmenu Cenníka pre poskytovanie verejných 
služieb (ďalej len „Cenník“), ktorou sa dopĺňa o akciové ponuky pre Účastníkov, ktorí si od 01.07.2016 do 31.12.2016 
vrátane aktivujú niektorý z nižšie uvedených balíkov služieb (ďalej len „Kampaň“). 
 
1. Podnik sa zaväzuje: 

  
A. Účastníkovi, ktorý si počas Kampane za splnenia všetkých podmienok v nej uvedených 

(i) zakúpi akúkoľvek televíziu alebo monitor s TV tunerom značky SAMSUNG (ďalej len „televízia“), 
(ii) ku dňu zakúpenia televízie nie je v zmluvnom vzťahu s Podnikom (t.j. neuzatvoril zmluvu o poskytovaní 

verejných služieb s Podnikom, predmetom ktorej je poskytovanie služby satelitnej televízie), 
(iii) a zároveň si aktivuje do 3 mesiacov odo dňa zakúpenia televízie službu SATELIT Štandard alebo 

SATELIT Maxi 
poskytnúť Extra balík SATELIT Extra ŠPORT HD+ na 6 mesiacov tak, že poplatok za poskytovanie 
uvedeného Extra balíka je zahrnutý v poplatku za poskytovanie dohodnutej Služby. Po uplynutí 6 mesiacov 
bude Extra balík SATELIT Extra ŠPORT HD+ Účastníkovi deaktivovaný. 

 
B. Účastníkovi, ktorý si počas Kampane za splnenia všetkých podmienok v nej uvedených 

(i) zakúpi akúkoľvek televíziu alebo monitor s TV tunerom značky SAMSUNG, 
(ii) ku dňu zakúpenia televízie je v zmluvnom vzťahu s Podnikom (t.j. uzatvoril zmluvu o poskytovaní 

verejných služieb s Podnikom, predmetom ktorej je poskytovanie služby satelitnej televízie), 
(iii) a zároveň si aktivuje do 3 mesiacov odo dňa zakúpenia televízie Extra balík SATELIT Extra ŠPORT 

HD+  
poskytnúť Extra balík SATELIT Extra ŠPORT HD+ na 6 mesiacov tak, že poplatok za poskytovanie 
uvedeného Extra balíka je zahrnutý v poplatku za poskytovanie dohodnutej Služby. Po uplynutí 6 mesiacov 
bude Extra balík SATELIT Extra ŠPORT HD+ Účastníkovi deaktivovaný. 

 
C. Účastníkovi, ktorý si počas Kampane za splnenia všetkých podmienok v nej uvedených 

(i) zakúpi akúkoľvek televíziu alebo monitor s TV tunerom značky SAMSUNG, 
(ii) ku dňu zakúpenia televízie je v zmluvnom vzťahu s Podnikom (t.j. uzatvorili zmluvu o poskytovaní 

verejných služieb, predmetom ktorej je poskytovanie služby satelitnej televízie), 
(iii) a zároveň má aktivovaný Extra balík SATELIT Extra ŠPORT HD+  
poskytnúť Extra balík SATELIT Extra ŠPORT HD+ na 6 mesiacov tak, že poplatok za poskytovanie 
uvedeného Extra balíka je zahrnutý v poplatku za poskytovanie dohodnutej Služby. Po uplynutí 6 mesiacov 
bude Extra balík SATELIT Extra ŠPORT HD+ Účastníkovi účtovaný v zmysle aktuálne platného 
Cenníka. 

 
2. Zakúpením televízie sa rozumie uzatvorenie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je televízia, a to v období od 

01.07.2016 do 31.12.2016 s predajcom, ktorý je registrovaným daňovým subjektom v Českej alebo Slovenskej 
republike. 

3. Zakúpenie televízie je Účastník povinný Podniku preukázať predložením kópie dokladu o kúpe (faktúra, 
pokladničný blok). 

4. Riadnym uplatnením Kampane sa rozumie kumulatívne splnenie všetkých podmienok stanovených Kampaňou 
potvrdené Podnikom. 

5. Účastník, ktorý ku dňu zakúpenia televízie je v zmluvnom vzťahu s Podnikom, má nárok na využitie Kampane 
jej riadnym uplatnením, a to od nasledujúceho fakturačného obdobia po jej uplatnení v prípade, ak k riadnemu 
uplatneniu došlo do 20. kalendárneho dňa v mesiaci, inak od v poradí druhého fakturačného obdobia 
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola Kampaň riadne uplatnená. Účastník, ktorý ku dňu zakúpenia televízie 
nie je v zmluvnom vzťahu s Podnikom, má nárok na využitie Kampane od prvého fakturačného obdobia.  

6. Zvýhodnené obdobie poskytovania Extra balíka SATELIT Extra ŠPORT HD+ v dĺžke 6 mesiacov podľa tejto 
Kampane nie je možné kombinovať so zvýhodneným obdobím poskytovania toho istého extra balíka na 



 

základe inej kampane, t.j. zvýhodnené obdobia sa nesčítavajú a uplatňuje sa vždy zvýhodnené obdobie, ktoré 
má podľa kampane trvať dlhšie. 

7. Účastník sa zaväzuje platiť Podniku odplatu za poskytovanie Služby pri využití Kampane a všetky ostatné 
poplatky spojené s poskytovaním Služby vo výške, spôsobom a za podmienok stanovených Zmluvou, 
Dodatkom, Všeobecnými podmienkami, Osobitnými podmienkami pre poskytovanie služieb satelitnej televízie 
(ďalej len „Osobitné podmienky“), Cenníkom a týmito podmienkami Kampane (ďalej spolu len „Zmluvné 
dokumenty“).  

8. Kampaň platí pre nových Účastníkov a existujúcich Účastníkov, ktorí nemajú voči Podniku dlh alebo nedoplatok 
v čase využitia podmienok Kampane. 

9. Uvedené ceny sú vrátane DPH podľa platných predpisov Slovenskej republiky. 
10. Podmienky Kampane sú súčasťou Zmluvy. Ostatné práva a povinnosti Podniku a Účastníka, ktoré nie sú v tejto 

Kampani upravené sa riadia Zmluvnými dokumentmi.  
11. Podnik si vyhradzuje právo ukončiť poskytovanie akciovej ponuky aj pred skončením účinnosti tejto Kampane 

alebo ju predĺžiť. O ukončení poskytovania akciovej ponuky podľa tejto Kampane bude záujemca informovaný 
na Predajnom mieste, na Zákazníckej linke alebo na Internetovej stránke Podniku www.digislovakia.sk.  

 
Ďakujeme Vám za využívanie služieb spoločnosti DIGI SLOVAKIA, s.r.o.  
 
V Bratislave dňa 30.06.2016 

http://www.digislovakia.sk/
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IČ DPH: SK2020356503     

      

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I 

Oddiel: Sro, Vložka č.: 24813/B 

Podmienky kampane „KÁBLOVKA Extra ŠPORT HD+ s TV SAMSUNG“  
 
Podnik, spoločnosť DIGI SLOVAKIA, s.r.o., týmto stanovuje dočasnú zmenu Cenníka pre poskytovanie verejných 
služieb (ďalej len „Cenník“), ktorou sa dopĺňa o akciové ponuky pre Účastníkov, ktorí si od 01.07.2016 do 31.12.2016 
vrátane aktivujú niektorý z nižšie uvedených balíkov služieb (ďalej len „Kampaň“). 
 
1. Podnik sa zaväzuje : 

  
A. Účastníkovi, ktorý si počas Kampane za splnenia všetkých podmienok v nej uvedených 

(i) zakúpi akúkoľvek televíziu alebo monitor s TV tunerom značky SAMSUNG (ďalej len „televízia“), 
(ii) ku dňu zakúpenia televízie nie je v zmluvnom vzťahu s Podnikom (t.j. neuzatvoril zmluvu o poskytovaní 

verejných služieb s Podnikom, predmetom ktorej je poskytovanie služby káblovej televízie), 
(iii) a zároveň si aktivuje do 3 mesiacov odo dňa zakúpenia televízie službu KÁBLOVKA Štandard 

poskytnúť Extra balík KÁBLOVKA Extra ŠPORT HD+ na 6 mesiacov a 100% zľavu z mesačného poplatku 
za nájom Koncového zariadenia (CA modulu) počas bezplatného užívania Extra balíka KÁBLOVKA Extra 
ŠPORT HD+ tak, že poplatok za poskytovanie uvedeného Extra balíka a za nájom Koncového zariadenia sú 
zahrnuté v poplatku za poskytovanie dohodnutej Služby. Po uplynutí 6 mesiacov bude Extra balík KÁBLOVKA 
Extra ŠPORT HD+ Účastníkovi deaktivovaný. 

 
B. Účastníkovi, ktorý si počas Kampane za splnenia všetkých podmienok v nej uvedených 

(i) zakúpi akúkoľvek televíziu alebo monitor s TV tunerom značky SAMSUNG, 
(ii) ku dňu zakúpenia televízie je v zmluvnom vzťahu s Podnikom (t.j. uzatvoril zmluvu o poskytovaní 

verejných služieb s Podnikom, predmetom ktorej je poskytovanie služby káblovej televízie), 
(iii) a zároveň si aktivuje do 3 mesiacov odo dňa zakúpenia televízie Extra balík KÁBLOVKA Extra 

ŠPORT HD+  
poskytnúť Extra balík KÁBLOVKA Extra ŠPORT HD+ na 6 mesiacov a 100% zľavu z mesačného poplatku 
za nájom Koncového zariadenia (CA modulu) počas bezplatného užívania Extra balíka KÁBLOVKA Extra 
ŠPORT HD+ tak, že poplatok za poskytovanie uvedeného Extra balíka a za nájom Koncového zariadenia sú 
zahrnuté v poplatku za poskytovanie dohodnutej Služby. Po uplynutí 6 mesiacov bude Extra balík KÁBLOVKA 
Extra ŠPORT HD+ Účastníkovi deaktivovaný. 
 

C. Účastníkovi, ktorý si počas Kampane za splnenia všetkých podmienok v nej uvedených 
(i) zakúpi akúkoľvek televíziu alebo monitor s TV tunerom značky SAMSUNG, 
(ii) ku dňu zakúpenia televízie je v zmluvnom vzťahu s Podnikom (t.j. uzatvorili zmluvu o poskytovaní 

verejných služieb, predmetom ktorej je poskytovanie služby káblovej televízie), 
(iii) a zároveň má aktivovaný Extra balík KÁBLOVKA Extra ŠPORT HD+  

poskytnúť Extra balík KÁBLOVKA Extra ŠPORT HD+ na 6 mesiacov a 100% zľavu z mesačného poplatku 
za nájom Koncového zariadenia (CA modulu) počas bezplatného užívania Extra balíka KÁBLOVKA Extra 
ŠPORT HD+ tak, že poplatok za poskytovanie uvedeného Extra balíka a za nájom Koncového zariadenia sú 
zahrnuté v poplatku za poskytovanie dohodnutej Služby.. Po uplynutí 6 mesiacov bude Extra balík KÁBLOVKA 
Extra ŠPORT HD+ Účastníkovi účtovaný v zmysle aktuálne platného Cenníka. 
 

2. Účastník berie na vedomie, že podmienkou pre aktiváciu a poskytovanie Extra balíka KÁBLOVKA Extra 
ŠPORT HD+ je nevyhnutná inštalácia CA modulu, ktorý zostáva vo vlastníctve Podniku a po ukončení 
poskytovania uvedeného Extra balíka je Účastník povinný CA modul vrátiť Podniku prostredníctvom 
ktoréhokoľvek Predajného miesta. Nesplnením tejto povinnosti vzniká Podniku nárok na zmluvnú pokutu vo 
výške 50,- EUR. Účastník je povinný vrátiť Podniku Zariadenie v nepoškodenom stave spolu s príslušenstvom, 
a to najneskôr v lehote 15 dní odo dňa zániku poskytovania Extra balíka KÁBLOVKA Extra ŠPORT HD+. 

3. Zakúpením televízie sa rozumie uzatvorenie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je televízia, a to v období od 
01.07.2016 do 31.12.2016 s predajcom, ktorý je registrovaným daňovým subjektom v Českej alebo Slovenskej 
republike. 

4. Zakúpenie televízie je Účastník povinný Podniku preukázať predložením kópie dokladu o kúpe (faktúra, 
pokladničný blok). 



 

5. Riadnym uplatnením Kampane sa rozumie kumulatívne splnenie všetkých podmienok stanovených Kampaňou 
potvrdené Podnikom. 

6. Účastník, ktorý ku dňu zakúpenia televízie je v zmluvnom vzťahu s Podnikom, má nárok na využitie Kampane 
jej riadnym uplatnením, a to od nasledujúceho fakturačného obdobia po jej uplatnení v prípade, ak k riadnemu 
uplatneniu došlo do 20. kalendárneho dňa v mesiaci, inak od v poradí druhého fakturačného obdobia 
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola Kampaň riadne uplatnená. Účastník, ktorý ku dňu zakúpenia televízie 
nie je v zmluvnom vzťahu s Podnikom, má nárok na využitie Kampane od prvého fakturačného obdobia.  

7. Zvýhodnené obdobie poskytovania Extra balíka KÁBLOVKA Extra ŠPORT HD+ v dĺžke 6 mesiacov podľa tejto 
Kampane nie je možné kombinovať so zvýhodneným obdobím poskytovania toho istého extra balíka na 
základe inej kampane, t.j. zvýhodnené obdobia sa nesčítavajú a uplatňuje sa vždy zvýhodnené obdobie, ktoré 
má podľa kampane trvať dlhšie. Účastník sa zaväzuje platiť Podniku odplatu za poskytovanie Služby pri využití 
Kampane a všetky ostatné poplatky spojené s poskytovaním Služby vo výške, spôsobom a za podmienok 
stanovených Zmluvou, Dodatkom, Všeobecnými podmienkami, Osobitnými podmienkami pre poskytovanie 
služieb káblovej televízie (ďalej len „Osobitné podmienky“), Cenníkom a týmito podmienkami Kampane (ďalej 
spolu len „Zmluvné dokumenty“).  

8. Kampaň platí pre nových Účastníkov a existujúcich Účastníkov, ktorí nemajú voči Podniku dlh alebo nedoplatok 
v čase využitia podmienok Kampane. 

9. Uvedené ceny sú vrátane DPH podľa platných predpisov Slovenskej republiky. 
10. Podmienky Kampane sú súčasťou Zmluvy. Ostatné práva a povinnosti Podniku a Účastníka, ktoré nie sú v tejto 

Kampani upravené sa riadia Zmluvnými dokumentmi.  
11. Podnik si vyhradzuje právo ukončiť poskytovanie akciovej ponuky aj pred skončením účinnosti tejto Kampane 

alebo ju predĺžiť. O ukončení poskytovania akciovej ponuky podľa tejto Kampane bude záujemca informovaný 
na Predajnom mieste, na Zákazníckej linke alebo na Internetovej stránke Podniku www.digislovakia.sk.  

 
Ďakujeme Vám za využívanie služieb spoločnosti DIGI SLOVAKIA, s.r.o.  
 
V Bratislave dňa 30.06.2016 

http://www.digislovakia.sk/


Röntgenova 26, 851 01 Bratislava      

IČO: 35701722, DIČ: 2020356503   
IČ DPH: SK2020356503     

      

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I 

Oddiel: Sro, Vložka č.: 24813/B 

Podmienky kampane „2 PLAY  - KÁBLOVKA Extra ŠPORT HD+ s TV SAMSUNG“  
 
Podnik, spoločnosť DIGI SLOVAKIA, s.r.o., týmto stanovuje dočasnú zmenu Cenníka pre poskytovanie verejných 
služieb (ďalej len „Cenník“), ktorou sa dopĺňa o akciové ponuky pre Účastníkov, ktorí si od 01.07.2016 do 31.12.2016 
vrátane aktivujú niektorý z nižšie uvedených balíkov služieb (ďalej len „Kampaň“). 
 
1. Podnik sa zaväzuje : 

  
A. Účastníkovi, ktorý si počas Kampane za splnenia všetkých podmienok v nej uvedených 
(i) zakúpi akúkoľvek televíziu alebo monitor s TV tunerom značky SAMSUNG (ďalej len „televízia“), 
(ii) ku dňu zakúpenia televízie nie je v zmluvnom vzťahu s Podnikom (t.j. neuzatvoril zmluvu o poskytovaní 

verejných služieb s Podnikom, predmetom ktorej je poskytovanie služby káblovej televízie), 
(iii) a zároveň si aktivuje do 3 mesiacov odo dňa zakúpenia televízie službu 2 PLAY Štandard alebo 2 PLAY 

Maxi 
poskytnúť Extra balík KÁBLOVKA Extra ŠPORT HD+ na 6 mesiacov a 100% zľavu z mesačného poplatku 
za nájom Koncového zariadenia (CA modulu) počas bezplatného užívania Extra balíka KÁBLOVKA Extra 
ŠPORT HD+ tak, že poplatok za poskytovanie uvedeného Extra balíka a za nájom Koncového zariadenia sú 
zahrnuté v poplatku za poskytovanie dohodnutej Služby. Po uplynutí 6 mesiacov bude Extra balík KÁBLOVKA 
Extra ŠPORT HD+ Účastníkovi deaktivovaný. 

 
B. Účastníkovi, ktorý si počas Kampane za splnenia všetkých podmienok v nej uvedených 
(i) zakúpi akúkoľvek televíziu alebo monitor s TV tunerom značky SAMSUNG, 
(ii) ku dňu zakúpenia televízie je v zmluvnom vzťahu s Podnikom (t.j. uzatvoril zmluvu o poskytovaní verejných 

služieb s Podnikom, predmetom ktorej je poskytovanie služby káblovej televízie), 
(iii) a zároveň si aktivuje do 3 mesiacov odo dňa zakúpenia televízie Extra balík KÁBLOVKA Extra ŠPORT 

HD+  
poskytnúť Extra balík KÁBLOVKA Extra ŠPORT HD+ na 6 mesiacov a 100% zľavu z mesačného poplatku 
za nájom Koncového zariadenia (CA modulu) počas bezplatného užívania Extra balíka KÁBLOVKA Extra 
ŠPORT HD+ tak, že poplatok za poskytovanie uvedeného Extra balíka a za nájom Koncového zariadenia sú 
zahrnuté v poplatku za poskytovanie dohodnutej Služby. Po uplynutí 6 mesiacov bude Extra balík KÁBLOVKA 
Extra ŠPORT HD+ Účastníkovi deaktivovaný. 
 

C. Účastníkovi, ktorý si počas Kampane za splnenia všetkých podmienok v nej uvedených 
(i) zakúpi akúkoľvek televíziu alebo monitor s TV tunerom značky SAMSUNG, 
(ii) ku dňu zakúpenia televízie je v zmluvnom vzťahu s Podnikom (t.j. uzatvorili zmluvu o poskytovaní verejných 

služieb, predmetom ktorej je poskytovanie služby káblovej televízie), 
(iii) a zároveň má aktivovaný Extra balík KÁBLOVKA Extra ŠPORT HD+  
poskytnúť Extra balík KÁBLOVKA Extra ŠPORT HD+ na 6 mesiacov a 100% zľavu z mesačného poplatku 
za nájom Koncového zariadenia (CA modulu) počas bezplatného užívania Extra balíka KÁBLOVKA Extra 
ŠPORT HD+ tak, že poplatok za poskytovanie uvedeného Extra balíka a za nájom Koncového zariadenia sú 
zahrnuté v poplatku za poskytovanie dohodnutej Služby.. Po uplynutí 6 mesiacov bude Extra balík KÁBLOVKA 
Extra ŠPORT HD+ Účastníkovi účtovaný v zmysle aktuálne platného Cenníka. 
 

2. Účastník berie na vedomie, že podmienkou pre aktiváciu a poskytovanie Extra balíka KÁBLOVKA Extra 
ŠPORT HD+ je nevyhnutná inštalácia CA modulu, ktorý zostáva vo vlastníctve Podniku a po ukončení 
poskytovania uvedeného Extra balíka je Účastník povinný CA modul vrátiť Podniku prostredníctvom 
ktoréhokoľvek Predajného miesta. Nesplnením tejto povinnosti vzniká Podniku nárok na zmluvnú pokutu vo 
výške 50,- EUR. Účastník je povinný vrátiť Podniku Zariadenie v nepoškodenom stave spolu s príslušenstvom, 
a to najneskôr v lehote 15 dní odo dňa zániku poskytovania Extra balíka KÁBLOVKA Extra ŠPORT HD+. 

3. Zakúpením televízie sa rozumie uzatvorenie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je televízia, a to v období od 
01.07.2016 do 31.12.2016 s predajcom, ktorý je registrovaným daňovým subjektom v Českej alebo Slovenskej 
republike. 



 

4. Zakúpenie televízie je Účastník povinný Podniku preukázať predložením kópie dokladu o kúpe (faktúra, 
pokladničný blok). 

5. Riadnym uplatnením Kampane sa rozumie kumulatívne splnenie všetkých podmienok stanovených Kampaňou 
potvrdené Podnikom. 

6. Účastník, ktorý ku dňu zakúpenia televízie je v zmluvnom vzťahu s Podnikom, má nárok na využitie Kampane 
jej riadnym uplatnením, a to od nasledujúceho fakturačného obdobia po jej uplatnení v prípade, ak k riadnemu 
uplatneniu došlo do 20. kalendárneho dňa v mesiaci, inak od v poradí druhého fakturačného obdobia 
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola Kampaň riadne uplatnená. Účastník, ktorý ku dňu zakúpenia televízie 
nie je v zmluvnom vzťahu s Podnikom, má nárok na využitie Kampane od prvého fakturačného obdobia.  

7. Zvýhodnené obdobie poskytovania Extra balíka KÁBLOVKA Extra ŠPORT HD+ v dĺžke 6 mesiacov podľa tejto 
Kampane nie je možné kombinovať so zvýhodneným obdobím poskytovania toho istého extra balíka na 
základe inej kampane, t.j. zvýhodnené obdobia sa nesčítavajú a uplatňuje sa vždy zvýhodnené obdobie, ktoré 
má podľa kampane trvať dlhšie. Účastník sa zaväzuje platiť Podniku odplatu za poskytovanie Služby pri využití 
Kampane a všetky ostatné poplatky spojené s poskytovaním Služby vo výške, spôsobom a za podmienok 
stanovených Zmluvou, Dodatkom, Všeobecnými podmienkami, Osobitnými podmienkami pre poskytovanie 
služieb káblovej televízie (ďalej len „Osobitné podmienky“), Cenníkom a týmito podmienkami Kampane (ďalej 
spolu len „Zmluvné dokumenty“).  

8. Kampaň platí pre nových Účastníkov a existujúcich Účastníkov, ktorí nemajú voči Podniku dlh alebo nedoplatok 
v čase využitia podmienok Kampane. 

9. Uvedené ceny sú vrátane DPH podľa platných predpisov Slovenskej republiky. 
10. Podmienky Kampane sú súčasťou Zmluvy. Ostatné práva a povinnosti Podniku a Účastníka, ktoré nie sú v tejto 

Kampani upravené sa riadia Zmluvnými dokumentmi.  
11. Podnik si vyhradzuje právo ukončiť poskytovanie akciovej ponuky aj pred skončením účinnosti tejto Kampane 

alebo ju predĺžiť. O ukončení poskytovania akciovej ponuky podľa tejto Kampane bude záujemca informovaný 
na Predajnom mieste, na Zákazníckej linke alebo na Internetovej stránke Podniku www.digislovakia.sk.  

 
Ďakujeme Vám za využívanie služieb spoločnosti DIGI SLOVAKIA, s.r.o.  
 
V Bratislave dňa 30.06.2016 

http://www.digislovakia.sk/

