
POSKYTOVANIE SLUŽBY  
SKYLINK NAPLNO

ZHRNUTIE ZMLUVY
– Toto zhrnutie zmluvy obsahuje hlavné prvky tejto ponuky služby v zmysle požiadaviek práva EÚ1.
– Pomôže vám porovnávať medzi ponukami služieb.
– Úplné informácie o službe sú uvedené v iných dokumentoch.

SLUŽBY A ZARIADENIA
Prenosová služba televízneho vysielania, typy ponúkaných televíznych balíkov: Smart, Flexi10, Multi, 
Kombi+, Komplet; doplnkové balíčky: CANAL+, HBO Standard, HBO Max Pack, CS, Film Europe, Ma-
ďarský balíček, Exxtra, Man-X. Typy ponúkaných zariadení: Kaon MZ-102, Kaon MZ-104, Kaon MZ-50, 
Kaon MZ-52, CA modul 701, CA modul 803.

CENA
Smart 11,60 €/mes., 139,20 €/12 mes., Flexi10 13,20 €/mes., 158,40 €/12 mes., Multi 15,20 €/mes., 
182,40 €/12 mes., Kombi+ 19,90 €/mes., 238,80 €/12 mes (akciová ponuka 17,90 €/mes., 214,80 
€/12 mes.), Komplet 45,00 €/mes., 540,00  €/12  mes.; doplnkové balíčky: CANAL+  7,49 €/mes., 
89,88 €/12 mes., HBO Standard 8,90 €/mes., 106,80 €/12 mes. (akciová ponuka 89,00 €), HBO Max 
Pack 10,90 €/mes., 130,80 €/12 mes. (akciová ponuka 109,00 €), CS 7,40 €/mes., 88,80 €/12 mes., 
Film Europe 7,60 €/mes., 91,20 €/12 mes., Maďarský balíček 1,99 €/mes., 23,88 €/12 mes., Exxtra 
9,70 €/mes., 116,40 €/12 mes., Man-X 10,40 €/mes., 124,80 €/12 mes. Filmotéka 3,99 €/mes., 
47,88 €/12 mes. Inštalácia a zariadenie – 1 €, Inštalácia a zariadenie pre druhú TV – 1 € (doplatok 
pre Kaon MZ-102 a MZ-104 – 19,99 €). Druhá karta 4,40 €/mes., 52,80 €/12 mes. Prvá platba zahŕňa 
úhradu vybraného programového balíčka minimálne na prvé 3 mesiace. Nasledujúce platby je 
nutné realizovať minimálne 5 dní pred dátumom splatnosti, ktorý je uvedený v Zmluve.

INŠTALÁCIA 
Kompletné zariadenie (satelitná anténa, LNB konvertor, prijímač alebo CA modul, dekódovacia karta) 
prechádza inštaláciou do vlastníctva zákazníka. Viac informácií o zariadení a inštalácii nájdete tu.

TRVANIE, OBNOVENIE A UKONČENIE ZMLUVY
Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitý, s dobou záväzku na 24 mesiacov. Zmluva môže byť ukončená 
písomnou dohodou Zmluvných strán, uplynutím dohodnutej doby  jej trvania, výpoveďou Zmluvy, od-
stúpením od Zmluvy, smrťou resp. právoplatným vyhlásením za mŕtveho alebo na základe iného úkonu 
alebo právnej skutočnosti, s ktorou platné právne predpisy alebo dojednanie v Zmluve spájajú jej zánik. 
Detailné podmienky ukončenia Zmluvy sú upravené v čl. 9 Všeobecných obchodných podmienok.
Poskytovateľ opätovne obnoví poskytovanie služby v prípade, ak odpadne dôvod zastavenia, preruše-
nia alebo obmedzenia poskytovania služby a nie je dôvodná obava, že sa Užívateľ opakovane dopustí 
konania, ktoré bolo dôvodom zastavenia, obmedzenia alebo prerušenia poskytovania služby.

FUNKCIE PRE KONCOVÝCH POUŽÍVATEĽOV SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM
Poskytovateľ aktuálne nemá v ponuke produkty alebo služby určené pre zdravotne postihnutých 
účastníkov.

Canal+ Luxembourg S. à r.l., 4, Rue Albert Borschette,  
L-1246 Luxemburg, Luxemburské veľkovojvodstvo

Kontaktné údaje v prípade sťažnosti zákazníka:  
Satelitná televízia Skylink, P. O. BOX 11, 022 04 Čadca 4, Slovenská republika, tel.: +421 220 250 241,  

pre e-mailovú komunikáciu – kontaktný formulár na www.skylink.sk. 
Dňa: 4. 4. 2023

1   Článok 102 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1972 z 11. decembra 2018, ktorou sa stanovuje európsky kódex 
elektronických komunikácií (Ú. v. EÚ L 321, 17. 12. 2018, s. 36).
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