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Dodatok č. 1 ku Podmienkam kampane „JESEŇ 2019 - 2PLAY“ 
(ďalej len „Dodatok“) 
 

Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

1. Podnik, spoločnosť DIGI SLOVAKIA, s.r.o., vyhlásil v súlade s ustanovením § 850 zákona č. 40/1964 Zb. 

Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Podmienky kampane „JESEŇ 2019 - 2PLAY“ (ďalej len 

„Kampaň“), ktorých účelom je úplná a jasná úprava podmienok Kampane prebiehajúcej od 15.08.2019.  

2. Kampaň v zmysle podmienok kampane prebieha do 31.10.2019. 

Článok 2 
Predmet Dodatku 

1. Podnik, spoločnosť DIGI SLOVAKIA, s.r.o. týmto mení Kampaň „JESEŇ 2019 - 2PLAY“ tak, že pôvodné znenie 

bodu 1 Kampane v nižšie uvedených častiach: 

a) D. 2PLAY SATELIT Štandard  HU+ (SATELIT Štandard, INTERNET Štandard PLUS a EXTRA balík 

SATELIT Extra HU+), 

b) H. 2PLAY SATELIT Premium HU+ (SATELIT Premium, INTERNET Premium a EXTRA balík 

SATELIT Extra HU+), 

c) L. 2PLAY SATELIT TV Premium HU+ (SATELIT Premium, INTERNET Štandard a EXTRA balík 

SATELIT Extra HU+), 

d) P. 2PLAY SATELIT INTERNET Premium HU+ (SATELIT Štandard, INTERNET Premium a EXTRA 

balík SATELIT Extra HU+), 

e) D. 2PLAY KÁBLOVKA Štandard HU+ (KÁBLOVKA Štandard, INTERNET Štandard PLUS a EXTRA 

balík KÁBLOVKA Extra HU+), 

f) H. 2PLAY KÁBLOVKA Premium HU+ (KÁBLOVKA Premium, INTERNET Premium a EXTRA balík 

KÁBLOVKA Extra HU+), 

g) L. 2PLAY KÁBLOVKA TV Premium HU+ (KÁBLOVKA Premium, INTERNET Štandard PLUS a 

EXTRA balík KÁBLOVKA Extra HU+), 

h) P. 2PLAY KÁBLOVKA INTERNET Premium HU+ (KÁBLOVKA Štandard, INTERNET Premium a 

EXTRA balík KÁBLOVKA Extra HU+). 

sa v celom rozsahu rušia a nahrádzajú sa nasledovným znením: 

„D. 2PLAY SATELIT Štandard  HU+ (SATELIT Štandard, INTERNET Štandard PLUS a EXTRA balík SATELIT Extra 
HU+)  

(i) zľavu zo Základnej inštalácie 2PLAY I. alebo Základnej inštalácie 2PLAY II. vo výške 50,- EUR 
(ii) 100 % zľavu z Aktivačného poplatku vo výške 30,- EUR  
(iii) balík 2PLAY SATELIT Štandard na obdobie 24 mesiacov so zľavou vo výške 60,- 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 2,50,- EUR mesačne 

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

(v) 100 % zľavu z Mesačného poplatku za nájom WIFI routera počas dohodnutej 24 mesačnej doby 
viazanosti vo výške 36,- EUR 

(vi) Extra balík SATELIT Extra HU+  
a. v prípade, ak Účastník patrí medzi prvých 2000 zákazníkov, ktorí využili Kampaň podľa bod 2 

tejto Kampane, Podnik sa zaväzuje poskytnúť Účastníkovi počas prvých 12 mesiacov doby 
viazanosti Extra balík SATELIT Extra HU+ so zľavou vo výške 27,60 EUR, a to tak, že Mesačný 
poplatok za poskytovanie uvedeného Extra balíka bude počas tohto obdobia znížený o pomernú 
časť poskytnutej zľavy, t.j. o 2,30 EUR mesačne  
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b. v prípade, ak Účastník nepatrí medzi prvých 2.000 zákazníkov, ktorí využili Kampaň podľa bodu 
2 tejto Kampane, Podnik sa zaväzuje poskytnúť Účastníkovi počas celého obdobia viazanosti za 
cenu podľa Cenníka platného v čase uzatvorenia tejto Zmluvy, pričom poskytovanie tohto Extra 
balíka počas obdobia prvých 3 mesiacov doby viazanosti je bez poplatku 

(vii) Extra balík KÁBLOVKA Extra HBO HD počas 1. mesiaca bez poplatku 
(viii) V prípade, ak má Účastník v nájme Koncové zariadenie HD STB PVR, Podnik sa okrem vyššie 

uvedených zliav zaväzuje poskytnúť mu: 
a. zľavu z Mesačného poplatku za nájom prvého Koncového zariadenia (HD STB PVR) počas 

dohodnutej 24 mesačnej doby viazanosti vo výške 24,- EUR a to tak, že mesačný poplatok za 
nájom prvého Koncového zariadenia (HD STB PVR) bude počas doby viazanosti znížený 
o pomernú časť poskytnutej zľavy, t.j. o 1,- EUR mesačne 

b. 100 % zľavu z poplatku za Výjazd technika 19,90 EUR v prípade, ak mal byť poplatok 
uplatnený z dôvodu doinštalácie Koncového zariadenia HD STB PVR 

H. 2PLAY SATELIT Premium HU+ (SATELIT Premium, INTERNET Premium a EXTRA balík SATELIT Extra HU+) 
(i) zľavu zo Základnej inštalácie 2PLAY I. alebo Základnej inštalácie 2PLAY II. vo výške 50,- EUR 
(ii) 100 % zľavu z Aktivačného poplatku vo výške 30,- EUR  
(iii) balík 2PLAY SATELIT Premium na obdobie 24 mesiacov so zľavou vo výške 60,- 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 2,50 EUR mesačne 

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

(v) 100 % zľavu z Mesačného poplatku za nájom WIFI routera počas dohodnutej 24 mesačnej doby 
viazanosti vo výške 36,- EUR 

(vi) Extra balík SATELIT Extra HU+  
a. v prípade, ak Účastník patrí medzi prvých 2000 zákazníkov, ktorí využili Kampaň podľa bod 2 

tejto Kampane, Podnik sa zaväzuje poskytnúť Účastníkovi počas prvých 12 mesiacov doby 
viazanosti Extra balík SATELIT Extra HU+ so zľavou vo výške 27,60 EUR, a to tak, že Mesačný 
poplatok za poskytovanie uvedeného Extra balíka bude počas tohto obdobia znížený o pomernú 
časť poskytnutej zľavy, t.j. o 2,30 EUR mesačne  

b. v prípade, ak Účastník nepatrí medzi prvých 2000 zákazníkov, ktorí využili Kampaň podľa bodu 
2 tejto Kampane, Podnik sa zaväzuje poskytnúť Účastníkovi počas celého obdobia viazanosti za 
cenu podľa Cenníka platného v čase uzatvorenia tejto Zmluvy, pričom poskytovanie tohto Extra 
balíka počas obdobia prvých 3 mesiacov doby viazanosti je bez poplatku 

(vii) Extra balík SATELIT Extra HBO počas 1. mesiaca doby viazanosti bez poplatku 
(viii) V prípade, ak má Účastník v nájme Koncové zariadenie HD STB PVR, Podnik sa okrem vyššie 

uvedených zliav zaväzuje poskytnúť mu: 
a. zľavu z Mesačného poplatku za nájom prvého Koncového zariadenia (HD STB PVR) počas 

dohodnutej 24 mesačnej doby viazanosti vo výške 24,- EUR a to tak, že mesačný poplatok za 
nájom prvého Koncového zariadenia (HD STB PVR) bude počas doby viazanosti znížený 
o pomernú časť poskytnutej zľavy, t.j. o 1,- EUR mesačne 

b. 100 % zľavu z poplatku za Výjazd technika 19,90 EUR v prípade, ak mal byť poplatok 
uplatnený z dôvodu doinštalácie Koncového zariadenia HD STB PVR 

L. 2PLAY SATELIT TV Premium HU+ (SATELIT Premium, INTERNET Štandard a EXTRA balík SATELIT Extra 
HU+) 

(i) zľavu zo Základnej inštalácie 2PLAY I. alebo Základnej inštalácie 2PLAY II. vo výške 50,- EUR 
(ii) 100 % zľavu z Aktivačného poplatku vo výške 30,- EUR  
(iii) balík 2PLAY SATELIT TV Premium na obdobie 24 mesiacov so zľavou vo výške 60,- 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 2,50 EUR mesačne 

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

(v) 100 % zľavu z Mesačného poplatku za nájom WIFI routera počas dohodnutej 24 mesačnej doby 
viazanosti vo výške 36,- EUR 

(vi) Extra balík SATELIT Extra HU+  
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a. v prípade, ak Účastník patrí medzi prvých 2000 zákazníkov, ktorí využili Kampaň podľa bod 2 
tejto Kampane, Podnik sa zaväzuje poskytnúť Účastníkovi počas prvých 12 mesiacov doby 
viazanosti Extra balík SATELIT Extra HU+ so zľavou vo výške 27,60 EUR, a to tak, že Mesačný 
poplatok za poskytovanie uvedeného Extra balíka bude počas tohto obdobia znížený o pomernú 
časť poskytnutej zľavy, t.j. o 2,30 EUR mesačne  

b. v prípade, ak Účastník nepatrí medzi prvých 2000 zákazníkov, ktorí využili Kampaň podľa bodu 
2 tejto Kampane, Podnik sa zaväzuje poskytnúť Účastníkovi počas celého obdobia viazanosti za 
cenu podľa Cenníka platného v čase uzatvorenia tejto Zmluvy, pričom poskytovanie tohto Extra 
balíka počas obdobia prvých 3 mesiacov doby viazanosti je bez poplatku 

(vii) Extra balík SATELIT Extra HBO počas 1. mesiaca doby viazanosti bez poplatku 
(viii) V prípade, ak má Účastník v nájme Koncové zariadenie HD STB PVR, Podnik sa okrem vyššie 

uvedených zliav zaväzuje poskytnúť mu: 
a. zľavu z Mesačného poplatku za nájom prvého Koncového zariadenia (HD STB PVR) počas 

dohodnutej 24 mesačnej doby viazanosti vo výške 24,- EUR a to tak, že mesačný poplatok za 
nájom prvého Koncového zariadenia (HD STB PVR) bude počas doby viazanosti znížený 
o pomernú časť poskytnutej zľavy, t.j. o 1,- EUR mesačne 

b. 100 % zľavu z poplatku za Výjazd technika 19,90 EUR v prípade, ak mal byť poplatok 
uplatnený z dôvodu doinštalácie Koncového zariadenia HD STB PVR 

D. 2PLAY KÁBLOVKA Štandard HU+ (KÁBLOVKA Štandard, INTERNET Štandard PLUS a EXTRA balík 
KÁBLOVKA Extra HU+)  

(i) zľavu zo Základnej inštalácie 2PLAY I. alebo Základnej inštalácie 2PLAY II. vo výške 50,- EUR 
(ii) 100 % zľavu z Aktivačného poplatku vo výške 30,- EUR 
(iii) balík 2PLAY KÁBLOVKA Štandard na obdobie 24 mesiacov so zľavou vo výške 60,- 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 2,50,- EUR mesačne 

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

(v) 100 % zľavu z Mesačného poplatku za nájom WIFI routera počas dohodnutej 24 mesačnej doby 
viazanosti vo výške 36,- EUR 

(vi) 100 % zľavu z Mesačného poplatku za nájom prvého Koncového zariadenia (CA modulu) počas 
dohodnutej 24 mesačnej doby viazanosti vo výške 36,- EUR 

(vii) Extra balík KÁBLOVKA Extra HU+  
a. v prípade, ak Účastník patrí medzi prvých 2000 zákazníkov, ktorí využili Kampaň podľa bod 2 

tejto Kampane, Podnik sa zaväzuje poskytnúť Účastníkovi počas prvých 12 mesiacov doby 
viazanosti Extra balík KÁBLOVKA Extra HU+ so zľavou vo výške 27,60 EUR, a to tak, že 
Mesačný poplatok za poskytovanie uvedeného Extra balíka bude počas tohto obdobia znížený o 
pomernú časť poskytnutej zľavy, t.j. o 2,30 EUR mesačne  

b. v prípade, ak Účastník nepatrí medzi prvých 2000 zákazníkov, ktorí využili Kampaň podľa bodu 
2 tejto Kampane, Podnik sa zaväzuje poskytnúť Účastníkovi počas celého obdobia viazanosti za 
cenu podľa Cenníka platného v čase uzatvorenia tejto Zmluvy, pričom poskytovanie tohto Extra 
balíka počas obdobia prvých 3 mesiacov doby viazanosti je bez poplatku 

(viii) Extra balík KÁBLOVKA Extra HBO HD počas 1. mesiaca doby viazanosti bez poplatku 
 

H. 2PLAY KÁBLOVKA Premium HU+ (KÁBLOVKA Premium, INTERNET Premium a EXTRA balík KÁBLOVKA 
Extra HU+) 

(i) zľavu zo Základnej inštalácie 2PLAY I. alebo Základnej inštalácie 2PLAY II. vo výške 50,- EUR 
(ii) 100 % zľavu z Aktivačného poplatku vo výške 30,- EUR 
(iii) balík 2PLAY KÁBLOVKA Premium na obdobie 24 mesiacov so zľavou vo výške 60,- 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 2,50 EUR mesačne 

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

(v) 100 % zľavu z Mesačného poplatku za nájom WIFI routera počas dohodnutej 24 mesačnej doby 
viazanosti vo výške 36,- EUR 
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(vi) 100 % zľavu z Mesačného poplatku za nájom prvého Koncového zariadenia (CA modulu) počas 
dohodnutej 24 mesačnej doby viazanosti vo výške 36,- EUR 

(vii) Extra balík KÁBLOVKA Extra HU+  
a. v prípade, ak Účastník patrí medzi prvých 2000 zákazníkov, ktorí využili Kampaň podľa bod 2 

tejto Kampane, Podnik sa zaväzuje poskytnúť Účastníkovi počas prvých 12 mesiacov doby 
viazanosti Extra balík KÁBLOVKA Extra HU+ so zľavou vo výške 27,60 EUR, a to tak, že 
Mesačný poplatok za poskytovanie uvedeného Extra balíka bude počas tohto obdobia znížený o 
pomernú časť poskytnutej zľavy, t.j. o 2,30 EUR mesačne  

b. v prípade, ak Účastník nepatrí medzi prvých 2000 zákazníkov, ktorí využili Kampaň podľa bodu 
2 tejto Kampane, Podnik sa zaväzuje poskytnúť Účastníkovi počas celého obdobia viazanosti za 
cenu podľa Cenníka platného v čase uzatvorenia tejto Zmluvy, pričom poskytovanie tohto Extra 
balíka počas obdobia prvých 3 mesiacov doby viazanosti je bez poplatku 

(viii) Extra balík KÁBLOVKA Extra HBO HD počas 1. mesiaca bez poplatku 
 
L. 2PLAY KÁBLOVKA TV Premium HU+ (KÁBLOVKA Premium, INTERNET Štandard PLUS a EXTRA balík 
KÁBLOVKA Extra HU+) 

(i) zľavu zo Základnej inštalácie 2PLAY I. alebo Základnej inštalácie 2PLAY II. vo výške 50,- EUR 
(ii) 100 % zľavu z Aktivačného poplatku vo výške 30,- EUR 
(iii) balík 2PLAY KÁBLOVKA Premium na obdobie 24 mesiacov so zľavou vo výške 60,- 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 2,50 EUR mesačne 

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

(v) 100 % zľavu z Mesačného poplatku za nájom WIFI routera počas dohodnutej 24 mesačnej doby 
viazanosti vo výške 36,- EUR 

(vi) 100 % zľavu z Mesačného poplatku za nájom prvého Koncového zariadenia (CA modulu) počas 
dohodnutej 24 mesačnej doby viazanosti vo výške 36,- EUR 

(vii) Extra balík KÁBLOVKA Extra HU+  
a. v prípade, ak Účastník patrí medzi prvých 2000 zákazníkov, ktorí využili Kampaň podľa bod 2 

tejto Kampane, Podnik sa zaväzuje poskytnúť Účastníkovi počas prvých 12 mesiacov doby 
viazanosti Extra balík KÁBLOVKA Extra HU+ so zľavou vo výške 27,60 EUR, a to tak, že 
Mesačný poplatok za poskytovanie uvedeného Extra balíka bude počas tohto obdobia znížený o 
pomernú časť poskytnutej zľavy, t.j. o 2,30 EUR mesačne  

b. v prípade, ak Účastník nepatrí medzi prvých 2000 zákazníkov, ktorí využili Kampaň podľa bodu 
2 tejto Kampane, Podnik sa zaväzuje poskytnúť Účastníkovi počas celého obdobia viazanosti za 
cenu podľa Cenníka platného v čase uzatvorenia tejto Zmluvy, pričom poskytovanie tohto Extra 
balíka počas obdobia prvých 3 mesiacov doby viazanosti je bez poplatku 

(viii) Extra balík KÁBLOVKA Extra HBO HD počas 1. mesiaca bez poplatku 
 

P. 2PLAY KÁBLOVKA INTERNET Premium HU+ (KÁBLOVKA Štandard, INTERNET Premium a EXTRA balík 
KÁBLOVKA Extra HU+) 

(i) zľavu zo Základnej inštalácie 2PLAY I. alebo Základnej inštalácie 2PLAY II. vo výške 50,- EUR 
(ii) 100 % zľavu z Aktivačného poplatku vo výške 30,- EUR 
(iii) balík 2PLAY KÁBLOVKA INTERNET Premium na obdobie 24 mesiacov so zľavou vo výške 60,- 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 2,50,- EUR mesačne 

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

(v) 100 % zľavu z Mesačného poplatku za nájom WIFI routera počas dohodnutej 24 mesačnej doby 
viazanosti vo výške 36,- EUR 

(vi) 100 % zľavu z Mesačného poplatku za nájom prvého Koncového zariadenia (CA modulu) počas 
dohodnutej 24 mesačnej doby viazanosti vo výške 36,- EUR 

(vii) Extra balík KÁBLOVKA Extra HU+  
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a. v prípade, ak Účastník patrí medzi prvých 2000 zákazníkov, ktorí využili Kampaň podľa bod 2 
tejto Kampane, Podnik sa zaväzuje poskytnúť Účastníkovi počas prvých 12 mesiacov doby 
viazanosti Extra balík KÁBLOVKA Extra HU+ so zľavou vo výške 27,60 EUR, a to tak, že 
Mesačný poplatok za poskytovanie uvedeného Extra balíka bude počas tohto obdobia znížený o 
pomernú časť poskytnutej zľavy, t.j. o 2,30 EUR mesačne  

b. v prípade, ak Účastník nepatrí medzi prvých 2000 zákazníkov, ktorí využili Kampaň podľa bodu 
2 tejto Kampane, Podnik sa zaväzuje poskytnúť Účastníkovi počas celého obdobia viazanosti za 
cenu podľa Cenníka platného v čase uzatvorenia tejto Zmluvy, pričom poskytovanie tohto Extra 
balíka počas obdobia prvých 3 mesiacov doby viazanosti je bez poplatku 

(viii) Extra balík KÁBLOVKA Extra HBO HD počas 1. mesiaca bez poplatku“ 

 
2. Podnik, spoločnosť DIGI SLOVAKIA, s.r.o. ruší pôvodné znenie bodu 2 kampane a nahrádza ho nasledovným 

znením: 

„Pre určenie prvých 2.000 zákazníkov, ktorý využili Kampaň platia nasledovné podmienky: 
a. poradie zákazníkov bude počítane chronologicky podľa času prejavenia záujmu o využitie Kampane, 

pričom zákazníci, ktorí po prejavení záujmu následne nevyužijú Kampaň do celkového poradia 
nebudú započítaní, 

b. celkový počet: 2.000 zákazníkov bude tvoriť 1000 nových (t.j. Účastníci, ktorí v čase využitia 
Kampane nevyužívali žiadny zo Základných balíkov Služby) a 1000 existujúcich (t.j. Účastníci, ktorí 
v čase využitia Kampane využívali niektorí zo Základných balíkov Služby)  Účastníkov.“ 

 
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 30.09.2019. 

V Bratislave dňa 30.09.2019 
 


