
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 

Strana 1 z 5 

 

 
Podmienky kampane „JESEŇ – 10 EUR“  
 
 
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 01.10.2019 do 30.11.2019 
vrátane aktivujú niektorý z nižšie uvedených balíkov služieb s viazanosťou 24 mesiacov (ďalej len „Kampaň“). 
 
1. Podnik sa zaväzuje poskytnúť Účastníkovi, ktorý si počas Kampane aktivuje: 

 
A. SATELIT Štandard 

(i) 100 % zľavu zo Základnej inštalácie technikom vo výške 50,- EUR a Aktivačného poplatku 30,- 
EUR 

(ii) Základný balík SATELIT Štandard  
a. počas prvých 2 mesiacov doby viazanosti základný balík SATELIT Premium za akciový 

mesačný poplatok vo výške poplatku za základný balík SATELIT Štandard určený podľa 
aktuálne platného Cenníka 

b. zľavu spolu v celkovej výške 10,00 EUR, a to tak, že Mesačný poplatok za poskytovanie 
uvedeného Základného balíka bude počas prvých 2 (dvoch) mesiacov znížený o pomernú časť 
poskytnutej zľavy, t.j. o 5,00 EUR mesačne. 

(iii) Extra balík SATELIT Extra HBO počas 1. mesiaca doby viazanosti bez poplatku 

(iv) 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  

 
B. SATELIT Štandard HBO (SATELIT Štandard a EXTRA balík SATELIT Extra HBO ) 

(i) 100 % zľavu zo Základnej inštalácie technikom vo výške 50,- EUR a Aktivačného poplatku 30,- 
EUR 

(ii) Základný balík SATELIT Štandard  
a. počas prvých 2 mesiacov doby viazanosti základný balík SATELIT Premium za akciový 

mesačný poplatok vo výške poplatku za základný balík SATELIT Štandard určený podľa 
aktuálne platného Cenníka 

b. zľavu spolu v celkovej výške 10,00 EUR, a to tak, že Mesačný poplatok za poskytovanie 
uvedeného Základného balíka bude počas prvých 2 (dvoch) mesiacov znížený o pomernú časť 
poskytnutej zľavy, t.j. o 5,00 EUR mesačne. 

(iii) Extra balík SATELIT Extra HBO 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  

(iv) 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  

 
C. SATELIT Štandard HBO+GO (SATELIT Štandard a EXTRA balík SATELIT Extra HBO+GO) 
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(i) 100 % zľavu zo Základnej inštalácie technikom vo výške 50,- EUR a Aktivačného poplatku 30,- 
EUR 

(ii) Základný balík SATELIT Štandard  
a. počas prvých 2 mesiacov doby viazanosti základný balík SATELIT Premium za akciový 

mesačný poplatok vo výške poplatku za základný balík SATELIT Štandard určený podľa 
aktuálne platného Cenníka 

b. zľavu spolu v celkovej výške 10,00 EUR, a to tak, že Mesačný poplatok za poskytovanie 
uvedeného Základného balíka bude počas prvých 2 (dvoch) mesiacov znížený o pomernú časť 
poskytnutej zľavy, t.j. o 5,00 EUR mesačne. 

(iii) Službu SATELIT Extra HBO+GO na obdobie 24 mesiacov so zľavou vo výške 24,- EUR a to tak, že 
Mesačný poplatok za poskytovanie uvedeného Extra balíka bude počas doby viazanosti znížený 
o pomernú časť poskytnutej zľavy, t.j. o 1,- EUR mesačne  

(iv) 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. SATELIT Štandard HU+ (SATELIT Štandard a EXTRA balík SATELIT Extra HU+) 

(i) 100 % zľavu zo Základnej inštalácie technikom vo výške 50,- EUR a Aktivačného poplatku 30,- 
EUR 

(ii) Základný balík SATELIT Štandard  
a. počas prvých 2 mesiacov doby viazanosti základný balík SATELIT Premium za akciový 

mesačný poplatok vo výške poplatku za základný balík SATELIT Štandard určený podľa 
aktuálne platného Cenníka 

b. zľavu spolu v celkovej výške 10,00 EUR, a to tak, že Mesačný poplatok za poskytovanie 
uvedeného Základného balíka bude počas prvých 2 (dvoch) mesiacov znížený o pomernú časť 
poskytnutej zľavy, t.j. o 5,00 EUR mesačne. 

(iii) 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 

(iv) Extra balík SATELIT Extra HBO počas 1. mesiaca doby viazanosti bez poplatku 
(v) 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  

 
E. SATELIT Premium 

(i) 100 % zľavu zo Základnej inštalácie technikom vo výške 50,- EUR a Aktivačného poplatku 30,- 
EUR 
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(ii) Základný balík SATELIT Premium  
a. počas prvých 2 mesiacov doby viazanosti základný balík SATELIT Premium za akciový 

mesačný poplatok vo výške poplatku za základný balík SATELIT Štandard určený podľa 
aktuálne platného Cenníka 

b. zľavu spolu v celkovej výške 10,00 EUR, a to tak, že Mesačný poplatok za poskytovanie 
uvedeného Základného balíka bude počas prvých 2 (dvoch) mesiacov znížený o pomernú časť 
poskytnutej zľavy, t.j. o 5,00 EUR mesačne. 

(iii) Extra balík SATELIT Extra HBO počas 1. mesiaca doby viazanosti bez poplatku 
(iv) 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  

 
F. SATELIT Premium HBO (SATELIT Premium a EXTRA balík SATELIT Extra HBO) 

(i) 100 % zľavu zo Základnej inštalácie technikom vo výške 50,- EUR a Aktivačného poplatku 30,- 
EUR 

(ii) Základný balík SATELIT Premium  
a. počas prvých 2 mesiacov doby viazanosti základný balík SATELIT Premium za akciový 

mesačný poplatok vo výške poplatku za základný balík SATELIT Štandard určený podľa 
aktuálne platného Cenníka 

b. zľavu spolu v celkovej výške 10,00 EUR, a to tak, že Mesačný poplatok za poskytovanie 
uvedeného Základného balíka bude počas prvých 2 (dvoch) mesiacov znížený o pomernú časť 
poskytnutej zľavy, t.j. o 5,00 EUR mesačne. 

(iii) Extra balík SATELIT Extra HBO 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 

(iv) 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  

 
G. SATELIT Premium HBO+GO (SATELIT Premium a EXTRA balík SATELIT Extra HBO+GO) 

(i) 100 % zľavu zo Základnej inštalácie technikom vo výške 50,- EUR a Aktivačného poplatku 30,- 
EUR 

(ii) Základný balík SATELIT Premium  
a. počas prvých 2 mesiacov doby viazanosti základný balík SATELIT Premium za akciový 

mesačný poplatok vo výške poplatku za základný balík SATELIT Štandard určený podľa 
aktuálne platného Cenníka 

b. zľavu spolu v celkovej výške 10,00 EUR, a to tak, že Mesačný poplatok za poskytovanie 
uvedeného Základného balíka bude počas prvých 2 (dvoch) mesiacov znížený o pomernú časť 
poskytnutej zľavy, t.j. o 5,00 EUR mesačne. 

(iii) Službu SATELIT Extra HBO+GO na obdobie 24 mesiacov so zľavou vo výške 24,- EUR a to tak, že 
Mesačný poplatok za poskytovanie uvedeného Extra balíka bude počas doby viazanosti znížený 
o pomernú časť poskytnutej zľavy, t.j. o 1,- EUR mesačne 

(iv) V prípade, ak má Účastník v nájme Koncové zariadenie HD STB PVR, Podnik sa okrem vyššie 
uvedených zliav zaväzuje poskytnúť mu: 
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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. SATELIT Premium HU+ (SATELIT Premium a EXTRA balík SATELIT Extra HU+) 

(i) 100 % zľavu zo Základnej inštalácie technikom vo výške 50,- EUR a Aktivačného poplatku 30,- 
EUR 

(ii) Základný balík SATELIT Premium  
a. počas prvých 2 mesiacov doby viazanosti základný balík SATELIT Premium za akciový 

mesačný poplatok vo výške poplatku za základný balík SATELIT Štandard určený podľa 
aktuálne platného Cenníka 

b. zľavu spolu v celkovej výške 10,00 EUR, a to tak, že Mesačný poplatok za poskytovanie 
uvedeného Základného balíka bude počas prvých 2 (dvoch) mesiacov znížený o pomernú časť 
poskytnutej zľavy, t.j. o 5,00 EUR mesačne. 

(iii) 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 

(iv) Extra balík SATELIT Extra HBO počas 1. mesiaca doby viazanosti bez poplatku 
(v) 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  

 
2. Pre určenie prvých 2000 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 2000 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. 

3. Podmienkou využitia Kampane je záväzok viazanosti Účastníka využívať niektorý z vyššie uvedených balíkov 
služieb 24 mesiacov, pričom tento záväzok viazanosti nahrádza všetky predošlé záväzky viazanosti. 

4. Zľava bude poskytnutá len Účastníkovi, ktorý si aktivuje niektorý z uvedených balíkov služieb formou objednávky 
cez internet, a to na adrese www.digislovakia.sk/jesen2019sipo s použitím kódu: JESEN2019SIPO alebo na 
adrese www.digislovakia.sk/jesen2019up s použitím kódu: JESEN2019UP. 

5. Zľava zo Základnej inštalácie 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. 

https://www.digislovakia.sk/jesen2019sipo/
https://www.digislovakia.sk/jesen2019up/
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6. Kampaň platí pre Účastníkov, ktorí (i) nemajú s Podnikom uzatvorenú zmluvu o  poskytovaní verejných služieb v 
zmysle zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách, predmetom ktorej je poskytovanie služby 
satelitnej televízie, (ii) nemajú voči Podniku dlh alebo nedoplatok v čase splnenia podmienok Kampane. 

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 pre poskytovanie verejných služieb (ďalej len „Všeobecné podmienky“), Osobitnými 
podmienkami pre poskytovanie služieb satelitnej televízie (ďalej len „Osobitné podmienky“), Cenníkom a týmito 
podmienkami Kampane (ďalej spolu len „Zmluvné dokumenty“).  

8. Nárok na zľavu podľa tejto Kampane nie je možné uplatniť v prospech tretej osoby (iného Účastníka). 
9. Kampaň platí výhradne pre nových Účastníkov. 
10. Kampaň nie je kombinovateľná s inými kampaňami alebo akciovými ponukami Podniku. 
11. Účastník má nárok na poskytovanie ním zvoleného balíka služieb za cenu podľa podmienok Kampane s 

účinnosťou od prvého dňa nasledujúceho mesiaca od prejavenia záujmu o využitie Kampane počas trvania 24 
mesačnej viazanosti.  

12. V prípade nedodržania 24 mesačnej doby viazanosti, je Účastník po ukončení zmluvného vzťahu s Podnikom 
povinný uhradiť Podniku zmluvnú pokutu, ktorej výška sa určí ako súčet (i) sumy 50,- EUR, ktorá predstavuje 
sankciu pri predčasnom ukončení Zmluvy a (ii) poskytnutých zliav, t.j. rozdielu medzi akciovými cenami za Služby, 
resp. ďalšie úkony s poskytovanými Službami spojené podľa Kampane a štandardnými cenami za tie isté Služby, 
resp. úkony podľa aktuálneho Cenníka. 

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

Kampani upravené sa riadia Zmluvnými dokumentmi.  
15. Po skončení 24 mesačnej doby viazanosti budú platiť podmienky využívania Služby v súlade so Zmluvou, 

Všeobecnými podmienkami, Osobitnými podmienkami a aktuálne platným Cenníkom, ktoré sú v aktuálnom znení 
dostupné na www.digislovakia.sk, ako aj na každom predajnom mieste Podniku.  

16. 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 30.09.2019 
 
 

http://www.digislovakia.sk/

