Dodatok k ZMLUVE O POSKYTOVANÍ SLUŽBY
Televízia Skylink NAPLNO – DRUHÁ KARTA

M7 Group S.A., so sídlom 2, Rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, zapísaná v R.C.S. Luxembourg: B 148.073,
zastúpená: Johannes Bert Troelstra, CEO a Jaromír Glisník, člen predstavenstva, M7 Group S.A. používa pod svojou licenciou obchodnú značku
Skylink, doručovacia adresa: Satelitná televízia Skylink, P. O. BOX 11, 02204 Čadca 4, Slovenská republika
(ďalej len „Poskytovateľ“) a
Meno

Priezvisko

Ulica / Časť obce

Číslo popisné / orientačné

Obec

PSČ

Telefón 1

Telefón 2

E-mail
Dátum narodenia

Číslo dokladu totožnosti

(ďalej len „Užívateľ“) (spoločne ako „Zmluvné strany“) uzatvárajú tento
Dodatok k ZMLUVE O POSKYTOVANÍ SLUŽBY Televízie Skylink NAPLNO číslo
uzatvorenej medzi Zmluvnými
stranami dňa
(ďalej len „Základná zmluva“). Tento Dodatok rozširuje podmienky Základnej zmluvy o službu
DRUHÁ KARTA a vzťahuje sa k novo registrovanej dekódovacej karte Skylink NEXT.
1.

Užívateľ je oprávnený jednorazovo využiť zvýhodnenú ponuku na zakúpenie a inštaláciu druhého prijímacieho zariadenia na príjem služby
DRUHÁ KARTA definovaného v tabuľke nižšie od Predajcu za rovnakú zvýhodnenú kúpnu cenu, aká je uvedená v Základnej zmluve v odseku 1.

VZOR

Prijímacie zariadenie a inštalácia

Značka a typ

Číslo

K hlavnej dekódovacej karte Skylink
Dekódovacia karta Skylink NEXT
Satelitný prijímač / CA modul
LNB

Ďalšie položky účtované v rámci kúpnej ceny
uvedenej v tomto Dodatku

Koaxiálny kábel (10 m, min. kábel RG6 CCS s útlmom na 100 m pri frekvencii 1000 MHz/
21,384 dB a 2250 MHz/30,993 dB), konektory (2 ks štandardný typ podľa použitého typu
káblu), nastavenie druhého satelitného prijímača / CA modulu a prepojenie s TV; naladenie TV
pomocou funkcie FastScan; preškolenie zákazníka v obsluhe druhého satelitného zariadenia.

Položky účtované nad rámec ceny uvedenej
v tomto Dodatku

Nadštandardné / netypické práce a materiál pri inštalácii a sprevádzkovanie druhého prijímacieho zariadenia. Všetky položky nad rámec štandardnej inštalácie sú účtované podľa cenníka
technika – nutné dohodnúť pred zahájením inštalácie.

2.

Užívateľ bude od Poskytovateľa na dekódovacej karte Skylink NEXT odoberať prostredníctvom služby DRUHÁ KARTA nepretržite po dobu
minimálne 24 mesiacov odo dňa uzatvorenia tohto Dodatku službu totožnú so službou na hlavnej karte, ktorá je definovaná v Základnej zmluve.

3.

Užívateľ sa zaväzuje uhradiť bezprostredne pri uzatvorení tohoto Dodatku v hotovosti sumu rovnajúcu sa násobku mesačného predplatného
za službu DRUHÁ KARTA a počtu mesiacov, na ktoré bolo pri uzatvorení Základnej zmluvy uhradené úvodné predplatné.
Predplatné uhradené na dobu
Predplatné uhradené vo výške
Dátum aktivácie zvolenej služby
Počas 24 mesiacov od uzavretia tohto Dodatku nie sú Užívateľ ani Poskytovateľ oprávnení službu vypovedať, ak nejde o prípad výpovede
postupom podľa bodu 6, 8, 9 alebo 10 Základnej zmluvy. Na ďalšie časové obdobie sa Užívateľ zaväzuje platiť predplatné náležite tak, aby
nedochádzalo k prerušeniu poskytovania služby Skylink.
Tento Dodatok je možné uzatvoriť len bezprostredne pri uzatvorení Základnej zmluvy a vzťahujú sa na neho všetky ďalšie ustanovenia, ktoré
sú dohodnuté v Základnej zmluve.

Dňa:

za Poskytovateľa
Johannes Bert Troelstra, CEO,
Jaromír Glisník, člen predstavenstva

Dodatok sprostredkoval Predajca
Objednávka č.:

Podpis Užívateľa

