
ONLINE FILMOVÁ DATABÁZA 
A NAŽIVO VYSIELANÉ KANÁLY 
Z RODINY FILMBOX

Služba FilmBox+ umožňuje sledovať z online databázy 
filmy, seriály a ďalšiu obľúbenú televíznu zábavu 
kedykoľvek a kdekoľvek. V ponuke kanálov FilmBox+ 
si každý nájde to svoje: filmy, módu, dokumenty, bojové 
a adrenalínové športy alebo erotiku… 24 hodín denne! 
Službu FilmBox+ nájdete na adrese www.filmbox.com. 

FILMBOX+

http://www.filmbox.com
www.filmboxlive.com/sk


PRE KOHO JE SLUŽBA URČENÁ
Služba FilmBox+ je ako bonus k balíčkom Kombi+ a Komplet. Pre úspešné dokončenie 
registrácie budete potrebovať voucher čiže aktivačný kód, ktorý dostanete od operátora nášho 
Zákazníckeho servisu, bez tohto kódu nebude možné dokončiť registráciu. Pokiaľ ho už 
máte, môžete pokračovať s registráciou podľa postupu uvedeného nižšie.

NA AKÝCH ZARIADENIACH JE MOŽNÉ 
FILMBOX+ VYUŽÍVAŤ
Služba je dostupná na rôznych zariadeniach, nielen na Vašom počítači. Je k stiahnutiu ako 
aplikácia na mobil alebo tablet (Android, iOS) a tiež na chytrý televízor. 

REGISTRÁCIA DO SLUŽBY FILMBOX+
Zaregistrovať sa môžete len cez PC alebo na mobilnom zariadení prostredníctvom 
internetového prehliadača, nie cez aplikáciu.

1. Kontaktuje Zákaznícky servis Skylinku a požiadajte operátora o aktivačný kód, ktorý budete 
potrebovať k registrácii do služby FilmBox+.

2. Na stránkach www.filmboxlive.sk zvoľte v pravom hornom rohu tlačidlo Prihlásiť sa 
a následne na tlačidlo Registrovať sa. 

3. Teraz zadajte meno alebo prezývku FilmBox účtu, Váš e-mail a heslo, ktorým sa budete 
prihlasovať do služby FilmBox+. Kliknite na tlačidlo Registrovať sa.

4.  POZOR, v následnom kroku sa Vám zobrazí ponuka vyskúšať si 7 dňovú skúšobnú verziu, 
tu prosím kliknite na tlačidlo Späť zobrazené týmto symbolom < alebo kliknite na tlačidlo 
Späť vo Vašom prehliadači, neklikajte na Spustiť 7 dňovú skúšobnú verziu, boli by ste 
vyzvaní k zadaniu platobnej karty.

5. Vytvorenie účtu je tak dokončené a systém Vás automaticky prihlási.
6. V pravom hornom rohu kliknite na Vaše meno (názov účtu) a ďalej na možnosť Môj účet. 
7. V sekcii Plán a fakturácia zvoľte možnosť Uplatniť darčekový kupón. Vložte číslo 

voucheru, ktoré ste dostali od operátora Zákazníckeho servisu a potvrďte červeným 
tlačidlom Uplatniť poukážku. Následne budete vyzvaní na potvrdenie voucheru tlačidlom 
Aktivovať môj voucher.

8. Voucher je akceptovaný a Vám sa zobrazia informácie o 12 mesačnom predplatnom, 
ktoré sa teraz začína čerpať.

PRIHLÁSENIE DO SLUŽBY FILMBOX+ 
(CEZ PC)
1. Na stránke www.filmbox.com kliknite na tlačidlo Prihlásiť.
2. Ak máte účet spárovaný s účtom Google alebo Facebook, kliknite na Vami používaný účet. 

Ak ste pri registrácii použili iné prihlasovacie údaje, kliknite na tlačidlo E-mail, vyplňte mail 
a heslo, ktoré ste si zvolili pri registrácii

3. Kliknite na tlačidlo Prihlásiť sa, čím sa prihlásite.

https://www.skylink.sk/televizia-cez-satelit/balicky/kombiplus
https://www.skylink.sk/programova-ponuka/komplet
https://www.skylink.sk/kontakty
http://www.filmbox.com


PRIHLÁSENIE DO SLUŽBY FILMBOX+
NA MOBILNÝM ZARIADENIE
1. Stiahnite si aplikáciu FilmBox+ (podľa operačného systému zariadenia – Google play alebo 

App Store).
2. Spustite aplikáciu FilmBox+.
3. Kliknite na ikonu Môj účet v pravom dolnom rohu.
4. Vyberte možnosť Prihlásiť sa.
5. Ak máte účet spárovaný s účtom Google alebo Facebook, kliknite na Vami používaný účet. 

Ak ste pri registrácii použili iné prihlasovacie údaje, kliknite na E-mail, vyplňte mail a heslo, 
ktoré ste si zvolili pri registrácii a potvrďte tlačidlom Prihlásiť sa.

PRIHLÁSENIE DO SLUŽBY FILMBOX+ 
NA SMART TV
Pre aktiváciu služby FilmBox+ v Smart TV slúži unikátny kód. Tento kód je automaticky 
zobrazovaný pri prvom spustení aplikácie na Vašom zariadení alebo po dlhšej dobe, kedy ste 
službu aktívne nevyužívali.

1. Spustite aplikáciu FilmBox+ na Vašu Smart TV.
2. Vyplňte prihlasovacie údaje a Prihláste sa. Následne sa vám zobrazí kód pre aktiváciu 

Vašej Smart TV.
3. Vstúpte na stránku www.filmbox.com cez internetový prehliadač na PC alebo cez 

aplikáciu v mobilnom zariadení a prihláste sa k svojmu účtu.
4. Kliknite na ikonu Vášho účtu v pravom hornom rohu v prípade použitia PC alebo v pravom 

dolnom rohu v prípade použitia aplikácie v mobilnom zariadení.
5. Vyberte položku Aktivujte svoju TV.
6. Zadajte kód, ktorý sa Vám zobrazuje na Vašu Smart TV, potvrďte tlačidlom Aktivovať. 

Následne dôjde k spárovaniu účtu FilmBox+ s Vašou Samrt TV a aplikácia sa spustí.

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE KU SLUŽBE 
FILMBOX+
AKO SI MÔŽEM, STIAHNUŤ APLIKÁCIU FILMBOX+?
Ak chcete získať aplikáciu FilmBox+, prejdite prosím do online obchodu svojej platformy 
(Google Play / App Store a ďalšie pre Smart TV) a stiahnite si ju zadarmo. Na stiahnutie budete 
potrebovať príslušný účet do online obchodu danej platformy. V niektorých zariadeniach je aplikácia už 
predinštalovaná a nájdete ju v prehľade všetkých inštalovaných aplikácií Vášho zariadenia.

NA KTORÝCH SMART TELEVÍZOROCH JE SLUŽBA FILMBOX+ 
PODPOROVANÁ?
FilmBox+ je podporovaná na Smart televízoroch od LG a Samsungu vyrobené po roku 2017  
alebo na všetkých Smart TV s operačným systémom Android.

http://www.filmbox.com


NA KTORÝCH MOBILNÝCH ZARIADENIACH JE SLUŽBA FILMBOX+ 
PODPOROVANÁ?
FilmBox+ je možné používať na mobilných prístrojoch s operačným systémom Android  
alebo iOS (iPhone, iPad a iPad Touch). 

NA KOĽKÝCH ZARIADENIACH MÔŽEM SLEDOVAŤ FILMBOX+ SÚČASNE?
Službu FilmBox+ je možné sledovať na 4 zariadeniach súčasne.

ČO ZNAMENÁ SEKCIA ŽIVÉ VYSIELANIE NA DOMOVSKEJ STRÁNKE?
Okrem filmovej databázy máte v ponuke k dispozícii niekoľko ďalších TV programov od FilmBoxu, ktoré 
môžete sledovať naživo cez aplikáciu FilmBox+. A ako bonus tu nájdete niektoré programy navyše oproti 
vášmu balíčku Kombi+ alebo Komplet, každý si tak nájde to svoje: filmy, módu, dokumenty, bojové či 
adrenalínové športy alebo erotiku a to 24 hodín denne bez akýchkoľvek doplatkov. 

PROBLÉMY PRI REGISTRÁCII
Pokus o opätovnú registráciu systém nedovolí. Pokiaľ ste už raz prešli registráciou a použili aktivačný 
voucher, prejdite na návod PRIHLÁSENIE DO SLUŽBY FilmBox+. Ak si nepamätáte heslo k FilmBox+ 
účtu, ktoré ste zadali počas registrácie, kliknite na text – Zabudli ste heslo?, vyplňte emailovú adresu 
a potvrďte kliknutím na – Zmeniť heslo.
Ak si nie pamätáte emailovú adresu, ktorú ste použili pri registrácii, prosím nekontaktuje Zákaznícky 
servis Skylinku, ale podporu služby FilmBox+ support@filmbox.com.

ĎALŠIE OTÁZKY A ODPOVEDE NÁJDETE PRIAMO NA STRÁNKACH 
FILMBOX+ V SEKCII ČASTO KLADENÉ OTÁZKY. ALEBO KONTAKTUJTE 
PRIAMO PODPORU SLUŽBY FILMBOX+ support@filmbox.com.

mailto:support%40filmbox.com?subject=
mailto: support@filmbox.com

