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Dodatok č. 1 ku Podmienkam kampane „VIANOCE 2018 – INTERNET“ 
(ďalej len „Dodatok“) 

Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

1. Podnik, spoločnosť DIGI SLOVAKIA, s.r.o., s účinnosťou od 01.11.2018 vydal osobitné akciové podmienky, za 
ktorých ponúka záujemcom jej služby, tzv. kampaň. 

2. Kampaň je v zmysle podmienok kampane platná do 31.12.2018. 
 

Článok 2 
Predmet Dodatku 

1. Podnik, spoločnosť DIGI SLOVAKIA, s.r.o. týmto mení kampaň „VIANOCE 2018 – INTERNET“ (ďalej len 
„kampaň“). 

2. Podnik, spoločnosť DIGI SLOVAKIA, s.r.o. ruší pôvodné znenie bodu 1 kampane a nahrádza ho nasledovným 
znením: 
 
„A.  INTERNET Štandard PLUS 

(i) zľavu zo Základnej inštalácie technikom alebo Samoinštalácie vo výške 50,- EUR 
(ii) 100% zľavu z Aktivačného poplatku vo výške 30,- EUR 
(iii) Základný balík INTERNET Štandard PLUS na obdobie 24 mesiacov so zľavou vo výške 96,- EUR 

a to tak, že Mesačný poplatok za poskytovanie uvedeného Základného balíka bude počas doby 
viazanosti znížený o pomernú časť poskytnutej zľavy, t.j. o 4,- EUR mesačne 

(iv) 50 % zľava z mesačného poplatku za Pevnú verejnú IP adresu počas dohodnutej 24 mesačnej 
doby viazanosti vo výške 96,- EUR 

(v) Službu mobilnej televízie DIGI GO na obdobie 24 mesiacov bez poplatku 
 

B. INTERNET Premium 
(i) zľavu zo Základnej inštalácie technikom alebo Samoinštalácie vo výške 50,- EUR 
(ii) 100% zľavu z Aktivačného poplatku vo výške 30,- EUR 
(iii) Základný balík INTERNET Premium na obdobie 24 mesiacov so zľavou vo výške 96,- EUR a to 

tak, že Mesačný poplatok za poskytovanie uvedeného Základného balíka bude počas doby viazanosti 
znížený o pomernú časť poskytnutej zľavy, t.j. o 4,- EUR mesačne 

(iv) 50 % zľava z mesačného poplatku za Pevnú verejnú IP adresu počas dohodnutej 24 mesačnej 
doby viazanosti vo výške 96,- EUR 

(v) Službu mobilnej televízie DIGI GO na obdobie 24 mesiacov bez poplatku 
 

3. Podnik, spoločnosť DIGI SLOVAKIA, s.r.o. ruší pôvodné znenie bodu 3 kampane a nahrádza ho nasledovným 

znením: 

„Zľava zo Základnej inštalácie technikom alebo Samoinštalácie bude poskytnutá len Účastníkovi, ktorý ku 
dňu využitia Kampane nevyužíval žiadny zo Základných balíkov Služby. Zľava z Aktivačného poplatku 
bude poskytnutá len Účastníkovi, ktorému by využitím Kampane vznikla povinnosť jeho úhrady na základe 
Cenníka a za podmienok v ňom uvedených.“ 
 

Článok 3 
Záverečné ustanovenia 

1. Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou kampane. 
2. Všetky skutočnosti uvedené v tomto Dodatku majú prednosť pred skutočnosťami uvedenými v kampani. 
3. Ustanovenia kampane, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté zostávajú nezmenené. 
4. Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 15.11.2018. 

 
V Bratislave dňa 14.11.2018 


