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Žiadam o registráciu služby Skylink na karte Výmena M7 nižšie uvedeného čísla a prehlasujem, že ju budem používať 

pre príjem televíznych programov na území Slovenskej republiky, a to len pre svoju osobnú potrebu a súčasne sa 

zaväzujem neumožniť, či zamedziť jej používanie tretej osobe, okrem osôb uvedených vo Všeobecných obchodných 

podmienkach Skylink.

Som si vedomý(á), že príjem programov Slovenskej televízie je podmienený riadnym platením koncesionárskych 

poplatkov za používanie televíznych prijímačov.

Ďalej prehlasujem, že som starší ako 18 rokov a nesiem plnú zodpovednosť za nepravdivosť svojho vyhlásenia 

a akéhokoľvek údaja uvedeného v tejto žiadosti a že súhlasím so Všeobecnými obchodnými podmienkami Skylink, 

s ktorými som sa pred registráciou riadne oboznámil (a).

Upozornenie: Registrácia služby Skylink vykonaná osobou mladšou ako 18 rokov je neplatná.

Žiadosť o registráciu služby Skylink na karte Výmena M7 
pre územie Slovenskej republiky

Návod na registráciu služby Skylink je uvedený na druhej strane.

Číslo novej karty Skylink Výmena (11 cifrové)

Číslo pôvodnej karty

Kontaktné údaje

Priezvisko Meno Titul

Kontaktný telefón (hlavný) Kontaktný telefón (ďalší) Kontaktný e-mail

Ulica / časť obce Číslo popisné / domu Číslo
orientačné

PSČ

Obec

Štát Dátum Podpis

Objednávam úhradu Servisného poplatku vo výške 2,6 € prostredníctvom inkasnej služby SIPO.

Vaše evidenčné číslo SIPO – vyplňte v prípade záujmu o úhradu prostredníctvom poukážky SIPO.



16
06

08

Karta Skylink Výmena M7 je určená výhradne pre už REGISTROVANÝCH ZÁKAZNÍKOV Skylink a CS Link.
Informácia pre zákazníkov CS Link:
Platnosť Vašej pôvodnej karty CS Link bude po registrácii služby Skylink ukončená. Pokiaľ však na pôvodnej karte CS Link máte 
aktivované platené služby, príde k ukončeniu platnosti pôvodnej karty až ku termínu posledného dňa predplatného služieb CS Link. 
V prípade, že vlastníte ročnú kartu, ktorá dekóduje programy len na dobu jedného roku od aktivácie karty, je potrebné najskôr uhradiť 
manipulačný poplatok 40 € za aktivovanie karty na dobu neobmedzenú. Špecifikácie k platbe získate na zákaznickej linke CS Link 
02/20267267. S Vašou novou kartou Skylink Výmena M7 získate všetky programy balíčka Digital, ktoré sú dostupné na karte Skylink 
Štandard HD (viac na www.skylink.sk). Karta Skylink Výmena M7 je tzv. ICE karta, tj. karta ktorá je kompatibilná s obidvomi kódo-
vacími systémami využívanými v platformách CS Link a Skylink. Bude Vám preto dekódovať programy v satelitných prijímačoch alebo 
dekodéroch, ktoré sú certifikované pre systémy CryptoWorks alebo Irdeto.

Informácia pre zákazníkov Skylink:
Registráciou služby Skylink ukončíte platnosť Vašej pôvodnej karty Skylink. Vaša nová karta Skylink Výmena M7 bude aktivovaná v rozsahu 
služieb zodpovedajúcich Vašej pôvodnej karte Skylink. Po registrácii služby Skylink bude Vaša pôvodná karta Cryptoworks deaktivovaná.

Registráciu služby Skylink je možné realizovať elektronicky (jednoduchšie a rýchlejšie) alebo poštou. Registrácia je bezplatná. Deakti-
vovanú pôvodnú kartu nieje potrebné vrátiť.

Aktivácia karty Skylink VÝMENA
•   Pred registráciou služby Skylink si overte kompatibilitu karty Výmena M7 s Vašim satelitným prijímačom (podrobnosti na  

www.skylink.sk).
•  Zapnite satelitný prijímač s pôvodnou kartou na program ČT1 a overte si, či je program aktivovaný.
•  Pokiaľ áno, vypnite satelitný prijímač a vyberte pôvodnú kartu. Následne vložte do prijímača novú kartu Výmena M7 a zapnite sa-

telitný prijímač. Počas niekoľkých minút bude program ČT1 znovu aktivovaný. Kompatibilitu prijímača s kartou si overte prepínaním 
na rôzne programy Skylinku.

•  V prípade, že programy budú aktivované, realizujte čo najskôr registráciu služby Skylink. Pokiaľ Váš prijímač s kartou korektne ne-
spolupracuje, doporučujeme poradiť sa s odborníkom v najbližšej predajni satelitnej techniky. Riešením môže byť inštalácia nového 
softwéru Vášho prijímača alebo kúpa niektorého z moderných prijímačov prípadne kúpa dekódovacieho modulu (prijímač alebo 
modul s označením Skylink READY – viac info www.skylink.sk).

Skylink® je obchodná značka užívaná pod licenciou M7 Group S.A.

1/ REGISTRÁCIA ELEKTRONICKY CEZ WEB (http://zona.skylink.sk)

• Na registračnom webe Skylink zvoľte možnosť „Výmena karty“.
•  Elektronickou registráciou súčasne vyslovujete súhlas so Všeobecnými obchodnými podmienkami Skylink, ktoré sú uvedené 

na webe www.skylink.sk.
•  Po úspešnom dokončení registrácie obdržíte elektronickou poštou potvrdenie Vašej registrácie spolu s ďalšími užitočnými 

informáciami.
• Zaslané potvrdenie si, prosím, vytlačte a uschovajte pre Vašu kontrolu.

Pri elektronickej registrácii nieje potrebné posielať poštou papierovú verziu Žiadosti o registráciu služby Skylink, ktorá je 
súčasťou balenia karty.

2/ REGISTRÁCIA POŠTOU

• Vyplňte čitateľne a úplne Žiadosť o registráciu služby Skylink, ktorá je súčasťou balenia karty.
• Vyplnenú Žiadosť o registráciu pošlite poštou na adresu: Satelitná televizia Skylink, P.O. BOX 11, 022 04 Čadca 4

Návod na registráciu služby Skylink


