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PREBERACÍ PROTOKOL (Služba Satelitnej televízie (DVB S2»

Číslo objednávky: 265977 Doobjednávka r;.:;a Migrácia--------, d n ,- r 1,,1 S, laSt le ctn a z r <l"'" 1 ".
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Nová zmluva

Kód technika / Kód predajného miesta:

lb/Of i
Údaje Účastníka (povinne vyplniť) :

Číslo zmluvy:

30270713
2 It - \0- 20V\
hľJ1lc r :

/ p'llohy:
Krstné meno: DOMOV Priezvisko / Spoločnosť: szs

l . ,

\

C1SIO

Vybavuje
Mobil: 0905593724 E-mail:

Adresa inštalácie (povinne vyplniť) :

Ulica, číslo domu: Hlboká cesta 23

Bytovájednotka : r~ rodinný dom

Poschodie: Číslo bytu:

Obec: Žilina

byt

PSČ: 01001

VypLŇA sa pri prevzatí zariadenia:

Meno a priezvisko preberajúceho: '" (ďalej len "preberajúci")

Číslo OP:

Adresa doručeniaje totožná s adresou inštalácie: nieáno

Adresa doručenia (vyplniť v prípade, že nie je totožná s adresou inštalácie)

Ulica: Číslo domu:

Obec: PSČ:

Ja ako preberajúci týmto svojim podpisom čestne vyhlasujem, že disponujem oprávnením na prevzatie daného zariadenia,
ktoré mi riadne, dobrovol'ne, zretel'ne, jednoznačne a bez nátlaku udelil Účastník. Vyhlasujem, že prevzaté zariadenie
obratom po prevzatí odovzdám k rukám Účastníka. Som si vedomý všetkých následkov, ktoré mi vzniknú uvedením
nepravdivej informácie.

V "dňa _._.2014
Preberajúci

SLUŽBA (ak nie je predvyplnené, technik povinne vyplní) :

Základný balík: Standard Maxix

Extra balík: Extra HBO Extra Sport HD ! Extra HU

Viazanosť: bez viazanosti x viazanosť 24 mesiacov

Kampaň : "Jeseň 2014" bez viazanosti

x "Jeseň 2014" s viazanosťou 24 mesiacov

"Jeseň 2014 HBO" s viazanosťou 24 mesiacov

"Jeseň 2014 ŠPORT HD" s viazanosťou 24 mesiacov

bez využitia kampane. Migrácia s poruchou: x' áno ...·····'nie

Účastník potvrdzuje, že bol riadne oboznámený s podmienkami kampane "Jesei12014", resp. "Jesei12014 HBO", resp. "Jesei12014
ŠPORT HD". Podmienky kampane "Jesei12014", resp. "Jesei12014 HBO", resp. "JeseI'12014 ŠPORT HD" je možné nájsť aj na
web stránke Podniku www.digislovakia.sk.

FAKTURÁCIA Mám záujem o zasielanie faktúr: . .....r:
1

áno nie



* v elektronickej forme E-mailová adresa: .

* prostredníctvom E-konta ,~ v tlačenej forme

SIPO SIPO číslo: iL.

• Účastník podpisom tohto protokolu potvrdzuje/udeľuje súhlas na doručovanie faktúry v elektronickej forme podla platných Všeobecných podmienok.
Osobitných podmienok a Cenníka pre poskytovanie verejných služiebťďalej len ..Cenník). Účastník berie na vedomie. že elektronická faktúra bude sjeho
súhlasom doručovaná na e-mailovú adresu Účastníka. resp. ju získa prihlásením do systému E-konta a nebude chránená proti neoprávnenému prístupu
k údajom. Účastník podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje. že si je vedomý zodpovednosti za ochranu údajov na elektronickejfaktúre zasielanej na ním určenlÍ e-
mailovú adresu. resp. prostredníctvom Eskonta pred prístupom tretích osôb. Prihlasovacie meno E-konta: číslo zmluvy - VS. Prihlasovacie heslo E-konta:
digislovakia.

Spôsob zriadenia:

Samoinštalácia - Predajné miesto Samoinštalácia - Kuriér x Inštalácia technikom

Typ vnútornej jednotky: Prvý HD STB X.. Druhý HD STB

Počet kusov HD STB : -2- ks (cena za prenájom 1,50 EURJkus)

Použitý materiál v zmysle Cenníka:

Štandardný materiál spojený so základnou inštaláciou l ks HD STB

Štandardný materiál spojený so základnou inštaláciou 2 ks HD STB

Štandardný materiál spojený s doinštaláciou 2. HD STB

Rozšírená inštalácia technikom l. - nadštandardné úkony technika spojené s inštaíáciou kábla nad rámec dlžky kábla

v základnej inštalácii (príplatok k základnej inštalácii) - 10,00 EUR

Rozšírená inštalácia technikom II. - nadštandardné úkony technika spojené s inštaláciou neštandardne] konzoly (príplatok
k základnej inštalácii) - 15,00 EUR

L i Rozšírená inštalácia technikom III. - nadštandardné úkony technika spojené s inštaláciou HDMI kábla I ks (príplatok
k základnej inštalácii) - 3,00 EUR

Rozšírená inštalácia technikom IV. - n{ldšt~dardná WBťn~ik§kuNiené s inštaláciou HDMI kábla 2 ks (príplatok
k základnej inštalácii) - 6,00 EUR stre na z r 001 Z-'I'na

Hlboká cesta , 01 II
S použitím uvedeného materiálu súhlasím. IČO: 07061 <D

9 60
Podpis úč tníkalpreberajúceho

Pokuty v zmysle Podmienok kampane "Jeseň 2014", resp. "Jeseň 2014 HBO", resp. "Jeseň 2014 ŠPORT HD"

V prípade nedodržania 24 mesačnej viazanosti v zmysle Podmienok využitia kampane "Jeseň 2014", resp. "Jeseň 2014 HBO", resp.
"Jeseň 2014 ŠPORT HD" je Účastník po ukončení zmluvného vzťahu s Podnikom povinný uhradiť Podniku odškodné, ktorého
výška sa určí ako súčet:
a. sumy 50 EUR (slovom päťdesiat eur), ktorá predstavuje výšku zmluvnej pokuty pri predčasnom ukončení Zmluvy A
b. zl'avy z jednorazového poplatku - Základnej inštalácie technikom vo výške 40, 10 EUR ALEBO
zl'avy z jednorazového poplatku - Dodatočný výjazd technika vo výške 10,00 EUR ALEBO
zl'avy z jednorazového poplatku - Poplatok za kuriéra vo výške 3,00 EUR ALEBO
( podl'a skutočne poskytnutej zl'avy pri konkrétnom spôsobe zriadenia Služby) A
c. zl'avy z jednorazového poplatku - Aktivačný poplatok Prvý HD STB vo výške 26,50 EUR ALEBO
zl'avy z jednorazového poplatku - Aktivačný poplatok Druhý HD STB vo výške 26,50 EUR ALEBO
zľavy z jednorazového poplatku - Aktivačný poplatok Prvý HD STB a Druhý HD STB vo výške 26,50 EUR.
Účastník prehlasuje, že si je vedomý, že za porušenie viazanosti sa:
a. považuje ukončenie zmluvného vzťahu medzi Účastníkom a Podnikom založeného Zmluvou počas doby 24 mesačnej
viazanosti;
b. považuje zrušenie Extra balíka: EXTRA ŠPORT HD alebo Extra balíka: EXTRA HBO počas doby 24 mesačnej
viazanosti na žiadosť Užívateľa podl'a typu využitej kampane;
c. nepovažuje zmena užívania typu Základného balíka, zrušenie/doobjednanie Extra balíkov okrem Extra balíkov v zmysle
bodu b tohto ustanovenia.

POVODNÉ ZARIADENIE, ktoré je vo vlastníctve DIGI Slovakia, s.r.o. : ~: Áno Nie

V prípade, potvrdenia informácie ohl'adom vlastníctva pôvodného zariadenia, kontaktujte dispečing.
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Účastník odovzdáva pri podpise Preberacieho protokolu

Séria a číslo STB : Séria a číslo STB :

1111111111111111111111111
1000323388

11I1111111111111111111111
1100323388

Číslo SmartKarty : Číslo SmartKarty :

11\11111 II \11111 ili 1I11 11111
014975334750

11\11111\1\1\111111111111111
014952919712

Diaľkový ovládač:
...r: áno nie Počet ks:

NOVÉ ZARIADENIE (cena za prenájom:l,50 EUR/mesiac) vo výlučnom vlastníctve DIGI Slovakia, s.r.o. :

Účastník preberá osobne pri podpise Preberacieho protokolu:

V prípade novej zmluvy sa kódy HD STB a SmartKarty lepia priamo na Zmluvu.

;,/=1 Prvé HD STB

Séria a číslo HD STB Číslo SmartKarty

[.b Druhé HD STB (vypÍňať o.i. aj pri doinštalácii druhého HD STB)

Séria a číslo HD STB Číslo SmartKarty

Diaľkový ovládač: .kt áno nie Počet ks:

KONTROLA SPOKOJNOSTI vyplní Účastník (len v prípade inštalácie vykonávanej technikom) :

Dobrá kvalita zvuku/obrazu: ~ áno nie

S vykonanou prácou som spokojný/á: ,.,-1'j áno nie

Vyhlásenie Účastníka alebo osoby oprávnenej konat' v mene Účastníka:
Vyhlasujem, že som sa oboznámil s obsahom tohto Preberacieho protokolu a podmienkami kampane "Jeseň 2014", resp. "Jeseň 2014
HBO", resp. "Jeseň 2014 ŠPORT HD", ako aj so Všeobecnými podmienkami pre poskytovanie verejných služieb (ďalej len "Všeobecné
podmienky"), Osobitnými podmienkami pre poskytovanie služieb platenej televízie, (spolu ďalej len "Osobitné podmienky") a Cenníkom
(ďalej spolu len "Zmluvné dokumenty"), ktoré sa ako neoddelitel'né súčasti Zmluvy o poskytovaní verejných služieb zaväzujem
dodržiavať. Svojím podpisom ďalej potvrdzujem, že si záväzne objednávam Službu uvedenú v tomto Preberacom protokole a že sa
zaväzujem riadne a včas plniť všetky povinnosti vyplývajúce zo Zmluvných dokumentov, najmä riadne a včas platiť cenu za zriadenie
a poskytovanie Služby. Vyhlasujem, že som bol oboznámený Podnikom, že aktuálne informácie o platných cenách za Služby je možné
získať v aktuálnom Cenníku dostupnom na www.digislovakia.sk alebo inej internetovej stránke Podniku, ktorá ju v budúcnosti nahradí
a na predajných miestach Podnlku.
Odplatu za Služby poukazujte odo dňa 01.05.2014 na NOVÉ ČíSLO ÚČTU DIGI Slovakia, s.r.o.:
VUB Banka, mAN: SK19 0200 0000 0000 01216858, Kód banky: 0200, Označenie banky: SUBA, SWlFT kód: SUBASKBX.

V Bratislave dňa 02.09.2014 V .P'.,::~(i..."" ...".."".dňa'1J.?~ 2014
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P.!C...•.•••••_~I
Podpis podniku Podpis technika Podpis účastníka/preberajúceho
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