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Podmienky kampane 

Darček - HBO na 6 mesiacov v cene DTV  - MD7 
 

Táto kampaň sa vzťahuje na poskytovanie:  
 nadštandardná služba digitálnej retransmisie – prémiový balík: balík HBO  

 
Osoby, na ktoré sa kampaň vzťahuje:  

 Noví záujemcovia, ktorí si objednávajú služby Jesennej kampane Vyšší za nižší - službu digitálnej 
retransmisie DTV Komfort v kombinácii so službou prístupu do siete INTERNET 150/300 alebo 600  

 Noví záujemcovia, ktorí si objednávajú služby INTERNET 1000 v kombinácii so službou digitálnej 
retransmisie DTV Klasik a Komfort 

 Existujúci užívatelia služby prístupu do siete internet INTERNET 25/30/50/100/150/250/300 alebo 
500, ktorí si objednávajú službu DTV Komfort a navyšujú si rýchlosť na INTERNET 150/300 alebo 600 

 Existujúci užívatelia služby digitálnej retransmisie DTV Klasik alebo Komfort, ktorí si objednávajú 
službu INTERNET 150/300/600 alebo 1000  

 
Výhody kampane: Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Užívateľovi službu HBO za uvedenú cenu: 
 

Cena mesačne prvých 6 mesiacov Cena  mesačne od 7.mesiaca 

0,00€ 6,99€ 

 
 

Doba zvýhodnenia Prvých 6 mesiacov využívania kampane 
Doba vernosti: -  
 
Ďalšie podmienky:  
V prípade, že Užívateľ službu HBO, poskytovanú podľa podmienok tejto kampane sám aktívne nevypovie 
v lehote 6 mesiacov od začiatku jej poskytovania, službu mu budeme poskytovať aj po uplynutí zľavneného 
obdobia za cenu uvedenú v časti „výhody kampane“.  
 
Prvých 6 mesiacov môže Užívateľ službu vypovedať bez výpovednej doby, a služba bude ukončená dňom 
doručenia výpovede. V prípade, že tak urobí po skončení 6. mesiaca využívania služby, mesačná výpovedná 
doba začne plynúť prvým dňom mesiaca, nasledujúceho po mesiaci, v ktorom klient výpoveď podá. 
 
Ostatné práva a povinnosti Poskytovateľa a Užívateľa v týchto podmienkach neupravené sa riadia Zmluvou 
o poskytovaní verejných služieb, vrátane Podmienok, Tarifou DTV a Tarifou jednorazových služieb a iných 
platieb. 
 

Uvedené ceny sú vrátane 20% DPH. 

 
 
 
V Bratislave dňa 04.09.2020                                                                      
 
                                                                                                                JUDr. Martin Miller, PhD., konateľ 


