TES Media, s.r.o., Kragujevská 3754/4010 01 Žilina
IČO: 36781657, IČ DPH: SK2022384991

TARIFA služieb č. 1/2020 platná od 1.4.2020
K Združenej Zmluve o pripojení na poskytovanie služieb spoločnosti TES Media, s.r.o., Kragujevská 3754/4,
010 01 Žilina

INTERNET
Internetové programy:
Názov programu

Klasik

Premium

1Mbit/0,256Mbit

10Mbit/1Mbit

cena/mesiac EUR

5,99 EUR

14,99 EUR

Aktivačný poplatok
pri internetovom programe

Klasik

Premium

bez zmluvnej
viazanosti

70,00 EUR

40,00 EUR

pri 12 mesačnej
zmluvnej viazanosti

50,00 EUR

30,00 EUR

pri 24 mesačnej
zmluvnej viazanosti

35,00 EUR

20,00 EUR

Aktivačné poplatky:

pozn.: aktivačný poplatok zahŕňa základný modem, zapojenie a konfiguráciu zariadenia, odskúšanie pripojenia
Spoločnosť TES Media, s.r.o. zodpovedá svojím zákazníkom za dátový signál po účastnícku zásuvku, vrátane.
Uplatňujeme pravidlo FUP 400GB.
Minimálne technické požiadavky:
Kompatibilné PC so sieťovou kartou RJ45, odporúčaný operačný systém Windows 98 a vyšší.
Individuálne poplatky:
WIFI router TL-WR741ND AP/Router-2,4GHz, 4xLAN, 1xWAN – doplatok ku aktiv. poplatku 21,90 EUR.
Dodatočná zmena z programu s nižšou cenou na program s vyššou cenou je bezplatná, za zmenu programu s vyššou cenou na program s
nižšou cenou sa účtuje jednorázovo poplatok 16,60 EUR.

ANALÓGOVÁ TELEVÍZIA

Cena s DPH EUR
Tarifa

Platba 1x
mesačne

Platba 1x
štvrťročne

Platba 1x
polročne

Platba 1x
ročne

Programový balík BASIC

4,50 EUR

13,50 EUR

27,00 EUR

54,00 EUR

všetky ceny v tarife sú uvedené s DPH
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TES Media, s.r.o., Kragujevská 3754/4010 01 Žilina
IČO: 36781657, IČ DPH: SK2022384991

CENNÍK VÝKONOV A SLUŽIEB
SLUŽBA / VÝKON

Cena s DPH

Zriadenie účastníckej prípojky

35,00 EUR

dodávka materiálu a montáž 1 kus TV zásuvky vrátane krabičky, krytky, TV
účastníckej šnúry 1,5m, montáž koaxiálneho prípojného vedenia do 30m na
najbližší prípojný bod*, pripojenie na signál KDS, kontrola úrovne signálu na TV
zásuvke, pripojenie a naladenie TV prijímača (v cene nie sú zahrnuté zemné
práce, lištovanie v objekte, murárske práce a pod.)

Zapojenie podružnej TV zásuvky

10,00 EUR

montáž 1 kus podružnej TV zásuvky vrátane krabičky, krytky, TV účastníckej
šnúry, účastníckeho rozbočovača a koaxiálneho vedenia medzi zásuvkami do
10m, kontrola úrovne signálu na TV zásuvke, pripojenie a naladenie TV prijímača
(v cene nie je zahrnuté lištovanie v objekte, murárske práce a pod.)
Zapojenie domového - bytového zosilňovača
montáž 1 kus domového, resp. bytového zosilňovača na zosilnenie signálu v
dome resp. byte pri zapojení podružných TV zásuviek (v cene nie je zahrnuté
lištovanie v objekte, murárske práce, pripojenie zosilňovača na el. sieť 240V a
pod)
Znovupripojenie účastníka

25,00 EUR

Dodatočná zmena z cenovo vyššieho balíka na cenovo nižší

16,60 EUR

Set-top-box DVB-C/IPTV

60,00 EUR

Dodatočná zmena z cenovo nižšieho balíka na cenovo vyšší

ZDARMA

24,90 EUR

Servisné služby na žiadosť užívateľa, alebo spôsobené neodborným zásahom do
nastavení sú spoplatnené fixnou sadzbou za každú začatú hodinu

24,90 EUR
za každú začatú hodinu
40,00 EUR

WIFI router (1Gbps router)
WIFI router (100Mbps)

25,30 EUR

Prevod zmluvy na iného účastníka

8,30 EUR

Administratívna zmena účastníka v zmluve v prípade, že zmluva sa prevedie na
iného účastníka na tej istej adrese bez zmeny zapojenia prípojky

Neopodstatnený výjazd
Zmluvné pokuty
Za zaslanie upomienok a výziev písomnou formou, e-mailom alebo SMS

24,90 EUR
za každú začatú hodinu
1.upomienka
Súdne trovy
Výzva advokáta
3,32 EUR
16,50 EUR
16,50 EUR

Poštovné a balné
zasielanie pravidelných avíz/faktúr na úhradu služieb poštou

0,80 EUR

Písomné vyjadrenie k stavebnému konaniu

9,90 EUR

Nastavenie, alebo zmena reverzneho DNS záznamu

10,90 EUR

* Koaxiálny kábel nad 30m je zákazníkovi fakturovaný podľa interného cenníka.
Touto tarifou sa rušia predchádzajúce tarify (cenníky) za služby retransmisie.
Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu programovej štruktúry na základe meniacej sa ponuky na trhu.

všetky ceny v tarife sú uvedené s DPH
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