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Podmienky kampane
„Horizon TV k internetu – 1 mesiac na skúšku – MFR“
Táto kampaň sa vzťahuje na poskytovanie:
 základné služby retransmisie TV Horizon Smart, TV Horizon Happy, Horizon TV Super
 nadštandardné služby: balíčky Pre objaviteľov, Pre oddych, Pre športovcov, Pre milovníkov
hudby, Pre žurnalistov, Pre deti, Maďarský, Nemecký
 Doplnková služba TV Archív
Osoby, na ktoré sa kampaň vzťahuje:
 Noví užívatelia resp. záujemcovia o služby prístupu do siete internet spoločnosti UPC BROADBAND
SLOVAKIA, s.r.o. (ďalej len „Poskytovateľ“), ktorí ešte nevyužívali služby Horizon TV alebo služby
digitálnej retransmisie
 Existujúci užívatelia služieb prístupu do siete internet Poskytovateľa, ktorí ešte nevyužívali služby
Horizon TV alebo služby digitálnej retransmisie
Poskytovateľ sa zaväzuje:
 Poskytnúť Užívateľovi služby retransmisie za uvedenú cenu:
Služba retransmisie
Horizon TV Smart (vrátane 1 tematického balíka)
Horizon TV Happy
Horizon TV Super
TV Archív k službe Horizon TV Happy
Doba zvýhodnenia:
Doba viazanosti:

Cena za 1.
mesiac
0€
0€
0€
0€

Mesačná cena
od 2. mesiaca
5,90 €
9,90 €
27,90 €
0€

Jeden mesiac od dňa prvej aktivácie tejto kampane
-

Ďalšie podmienky: Po uplynutí doby zvýhodnenia užívateľ pokračuje vo využívaní služieb v zmysle
podmienok kampane, Zmluvy o poskytovaní prístupu k službe Horizon TV, Všeobecných obchodných
podmienok a Osobitných podmienok poskytovania služby Horizon TV (“Podmienky”).
K ukončeniu poskytovania služby Horizon TV počas doby zvýhodnenia dochádza doručením oznámenia o
tom, že si Užívateľ neželá ďalej využívať službu Horizon TV; k deaktivácii služby Horizon TV dochádza dňom
doručenia oznámenia Poskytovateľovi.
Zvýhodnenie v podobe bezplatného užívania služby Horizon TV počas jedného mesiaca môže konkrétny
užívateľ využiť najviac 1x za dva roky.
Užívateľ služby Horizon TV Smart má možnosť vlastného výberu tematického balíka, ktorý je súčasťou
predplatného služby Horizon TV Smart. Výber je možný z balíkov: Pre objaviteľov, Pre oddych, Pre športovcov,
Pre milovníkov hudby, Pre žurnalistov, Pre deti, Maďarský, Nemecký. V prípade, že užívateľ neuvedie
preferenciu tematického balíka, bude mu automaticky aktivovaný balík Pre oddych.
Doplnková služba TV Archív k službe Horizon TV Smart je spoplatnená cenou vo výške podľa príslušnej
kampane, resp. Tarify Horizon TV.
V prípade využívania kampane “Horizon TV” spolu so službou Internet a niektorou zo Zákazníckych zliav,
budú tieto zľavy uplatnené a odpočítané len zo služby Internet.
Ostatné práva a povinnosti Poskytovateľa a Užívateľa v týchto podmienkach neupravené sa riadia Zmluvou
o poskytovaní prístupu k službe Horizon TV, vrátane Podmienok, Tarifou Horizon TV a Tarifou jednorazových
služieb a iných platieb.
Uvedené ceny sú vrátane 20% DPH.
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