
CENNÍK
Platný od 1. 3. 2020. Ceny sú uvedené vrátane DPH.

PROGRAMOVÉ BALÍČKY (OBSAHOVÉ SLUŽBY) PREDPLATNÉ  
NA 1 MESIAC

PREDPLATNÉ 
NA 12 MESIACOV

ŠPECIFICKÝ 
SYMBOL PLATBY

Mini 5,80 €
(iba SIPO alebo Inkaso z účtu)

69,60 € 115

Smart 9,90 € 118,80 €
108,90 €* 122

Flexi 10 11,50 € 138,00 €
126,50 €* 777

Multi 12,90 € 154,80 €
141,90 €* 133

Kombi 15,90 € 190,80 €
174,90 €* 411

Komplet (všetky programy Skylinku) 45,00 € 540,00 €
495,00 €* 333

HBO Standard (HBO + HBO2 + HBO3) 8,90 € 106,80 €
89,00 €* 306

HBO MaxPack (HBO + HBO2 + HBO3 + Cinemax + Cinemax2) 10,90 € 130,80 €
109,00 €* 443

Film Europe 6,20 € 74,40 € 255

CS 6,00 € 72,00 € 319

Maďarský balíček** 1,99 €  23,88 € 511

Exxtra (Hustler TV + Vivid TV Europe + Penthouse Gold + Penthouse Quickies + 
VIXEN HD) 

9,70 € 116,40 € 321

Man-X 10,40 € 124,80 € 311

Automatickou súčasťou všetkých balíčkov sú aj programy balíčka Digital.

ŠPECIÁLNE POPLATKY A SLUŽBY PLATBA  
NA 1 MESIAC

PLATBA 
NA 12 MESIACOV

ŠPECIFICKÝ 
SYMBOL PLATBY

Registračný poplatok za služby Skylink Jednorazová platba 39,90 € 200

Filmotéka 3,99 € 47,88 €
43,89 €* 551

Druhá karta*** 3,70 € 44,40 € 222

Reaktivačný poplatok Jednorazová platba 8,00 € 299

Karta Náhrada**** Jednorazová platba 20,00 € –

* Akciová ponuka. 
** Objednanie a dostupnosť je podmienená súčasným predplatením niektorého zo základných balíčkov. 
*** Zahŕňa predplatné služby Druhá karta. Pri aktivácii je možná iba ročná platba. Ďalšie predplatné je možné na ľubovoľný počet (1–12) mesiacov.  
**** Platí len pre satelitné karty typu Irdeto, a to do vypredania zásob.

Záujemci o jednorazovú platbu za 2 až 12 mesiacov uhradia čiastku rovnajúcu sa násobku mesačného poplatku a počtu mesiacov.

Niekoľkonásobná úhrada jednorazového predplatného programového balíčka, nezaručuje právo na čerpanie týchto služieb za súčasných cien aj po uplynutí 1 roka od 
úhrady. Skylink si vyhradzuje právo previesť tieto preplatky do kreditu zákazníka.

Pokyny pre zákazníkov, ktorí chcú prejsť zo súčasnej „nižšej“ služby na službu „vyššiu“
Ako vyplýva z cenníka, niektoré „vyššie“ služby sú zložené z iných – „nižších“ služieb. Kombi obsahuje Multi, služba Multi obsahuje Smart. Skylink umožňuje jednoduchý 
prechod z nižšej služby na vyššiu. Stačí uhradiť predplatné vyššej služby minimálne na jeden mesiac a platbu označiť špecifickým symbolom vyššej služby a variabilným sym-
bolom = posledných 10 čísel dekódovacej karty. Následne sa automaticky nastaví dĺžka autorizácie vyššej služby na určitý počet dní. Tento počet dní sa vypočíta nasledovným 
spôsobom: (nevyčerpaná čiastka za nižšiu službu + nová platba) / denná cena vyššej služby. Zákazníci, ktorí uhrádzajú predplatné pravidelnými platbami (SIPO, inkaso z účtu) 
môžu prejsť na vyššiu službu takým spôsobom, že budú kontaktovať Zákaznícky servis Skylinku a požiadajú o ukončenie pôvodnej služby a aktiváciu novej služby.

Číslo bankového účtu Skylinku: IBAN – SK3175000000000025661323 
Variabilný symbol pre platbu: posledných desať číslic čísla Vašej dekódovacej karty Skylink
Špecifický symbol: podľa zvoleného balíčka!


