ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU SLUŽBY SKYLINK
pre územie Slovenskej republiky

Žiadam o registráciu služby Skylink pre dekódovaciu kartu 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.

Číslo karty (11 cifrové)

Montáž vykonal
Nepovinný údaj

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

Číslo popisné / domu

Číslo orientačné

Dátum

Podpis

PSČ

Obec
Štát

Objednávam úhradu Servisného poplatku vo výške 3,99 € prostredníctvom inkasnej služby SIPO.

Návod na registráciu služby Skylink je uvedený na druhej strane.
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Vaše evidenčné číslo SIPO – vyplňte v prípade záujmu
o úhradu prostredníctvom poukážky SIPO.

NÁVOD NA REGISTRÁCIU SLUŽBY SKYLINK

Registračné údaje je možné vyplniť:
1

Elektronicky cez internet (jednoduchšie a rýchlejšie)

–N
 a našich webových stránkach https://zona.skylink.sk nájdete elektronickú verziu Žiadosti o registráciu. Umožní Vám
získať užívateľské heslo, zaregistrovať si Vašu kartu a následne aj objednávať jednotlivé produkty.
– E lektronickou registráciou a úhradou Registračného poplatku súčasne vyslovujete súhlas so Všeobecnými obchodnými
podmienkami Skylink, ktoré sú súčasťou nášho webu.
–P
 o úspešnej registrácii Vám elektronickou poštou vašu registráciu potvrdíme. Toto potvrdenie si uschovajte pre Vašu
kontrolu.

2

Poštou

– V yplňte čitateľne a úplne túto Žiadosť o registráciu.
– V yplnenú žiadosť pošlite poštou na adresu:
Satelitná televizia Skylink
P.O. BOX 11
022 04 Čadca 4

Registračný poplatok za registráciu služby Skylink je možné uhradiť:
1) V hotovosti u Vášho predajcu satelitnej techniky alebo
2) ktoroukoľvek z metód jednorazových platieb uvedených v cenníku na www.skylink.sk alebo v priloženom letáku.

Skylink® je registrovaná obchodná značka používaná pod licenciou M7 Group S.A.
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–Č
 iastka: 39,90 € jednorázovo
– V ariabilný symbol: posledných 10 čísiel z čísla Vašej dekódovacej karty Skylink
–Š
 pecifický symbol: 200
– I BAN: SK3175000000000025661323

