
všetky ceny v tarife sú uvedené s DPH Tes Media© 

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

 

 

TARIFA služieb č. 1/2023 platná od 1.5.2023 
k Združenej Zmluve o pripojení na poskytovanie služieb spoločnosti TES Media, s.r.o., Kragujevská 3754/4, 

010 01 Žilina 

 
 

 

 

Tarifa 

Cena s DPH EUR 

Platba 1x 
mesačne 

Platba 1x 
štvrťročne 

Platba 1x   
polročne 

Platba 1x            
ročne 

Programový balík MINI 
  6,00 EUR 18,00 EUR 36,00 EUR 72,00 EUR 

Zriadenie účastníckej prípojky 
 

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.) 

35,00 EUR 

Zapojenie podružnej TV zásuvky  
 

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.)  

10,00 EUR 

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 a murárske práce, 
pripojenie zosilňovača na el. sieť 240V a pod.) 

25,00 EUR 

Znovupripojenie účastníka 24,90 EUR 

Prevod zmluvy na iného účastníka 
 

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

8,30 EUR 

Servisné služby na žiadosť užívateľa 
 

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

32,90 EUR za každú začatú hodinu 

Neopodstatnený výjazd   32,90 EUR za každú začatú hodinu 

Zmluvné pokuty 
 

Za zaslanie upomienok a výziev písomnou formou, e-mailom alebo 
SMS 

1.upomienka Výzva advokáta Súdne trovy 

3,32 EUR 16,50 EUR 16,50 EUR 

Poštovné a balné 
zasielanie pravidelných avíz/faktúr na úhradu služieb poštou 1,20 EUR 

Písomné vyjadrenie k stavebnému konaniu 9,90 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. 

 
 


