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II • II - -Com-

uzatvorená medzi zmluvnými stranami

lagll)$äf 9901"13018
<>~í$lq~ml~yy

1;'~BNI..JRl 1~~II~IJ$r::1
•Kód účastní ka Kód~r~~~tal

·pô~~ytovat~l'drti:iSIÓv~k."eléKdm,·.a~$,;.K~tä~:~jČdVa··1.0, 82p·j3 Bratislava,100:35 763 469 ,IC.ORHt S~~02027389~,.·zapi$anym.V()bChodnOm registťi

"edenom priOkr~sM0f'r1$úd~8r~.i~l~vé\J,C)qdiel:9a,\llôžkačíslO; 2081/8 (ď~Jerle·nS~) adtuhouzmluvn~Y.$träh()UJ.k~orá·je."p(rp~qe .zmfuvy.o poskytovanív
pOZíciiučastní~äa.v 4rnluyeôň<ájrneyystupUjé·akO nájomca.

Ziadatel' vyplnítlačeným písmom iba svetlé časti, resp.krížikom vyznačí požadovanú volbu (pokial' nie sú údajepredvyplnené).
* - povinnýúdaj, prosím, nezabudnite vyplniť

** - údaj odporúčaný pre vyplnenie z dôvodusprávneho kontaktovania v budúcnosti

Úe.$tni~l~aj()~c(J

Priezvisko, meno, titul (alebo obchodné meno): Rada pre vysielanie aretransmisiu

Typ: Právn.osobaalebopodnikatel'

IČO: 30844151 IČ DPH:

Zapísanýv Obchodnom registri: Oddiel: Vložka číslo:

Ulica: Dobrovičova Obec:Bratislava psč: 81109 Dodacia pošta: Bratislava 1

Súpisnéčíslo: 5744 Orientačné číslo: 8 Poschodie: Miestnosť č.:

**Fax:**Kontaktný telefón:---

Priezvisko, meno,titul (aleboobchodné meno): Radapre vysielanie a

Ulica: Obec:

Popis:Rada pre vysielanie aretransmisiu

Ulica: Dobrovlčova Obec: Bratislava PSČ: 81109 Dodacia pošta: Bratislava 1

Súpisnéčíslo: 5744 Orientačné číslo: 8 Poschodie: Miestnosť č.:

Osobaoprávnená na prevzatie: Radapre vysielanie aretransmisiu - Číslo OP:

**Kontaktný telefón:..-- **Mobil: 0918696286

Priezvisko, meno,titul (aleboobchodné meno): Radapre vysielanie aretransmisiu -

IČO: 30844151 IČ DPH: Číslo OP:

Ulica: P.O.Box Obec:Bratislava PSČ: 81000 Dodacia pošta: Bratislava 1

Súpisnéčíslo: Orientačné číslo: 155 Poschodie: Miestnosť č.:

fakturačné obdobiejednomesačné

Magio Sat

Zriadenie

Magio Sat· Vianoce 2010· Zľava na používanie na 6 mesiacov- vlaz, 24/26/36 mes.

1MPBNUSS
Start

Parametre produktu: TV_ID

f------__~ T_'_y-'--p_~.agioSat ---------------------------------------'--------1
Magio Sat • Aktivácia Magio Boxu s HDD
Parametre produktu: TV_ID

Poradie Box Sat
1MPBNUSS
1. Box Sat

Magio Sat • Magio Box provisioning
Parametre produktu: TV_ID

SpôsobdodaniaMagioBoxuSat
Kategória zariadenia Sat

1MPBNUSS
Dodanie technikom
s HDD

Magio Sat • Zľava na HBO + Cinemax na 3 mesiace
Parametre produktu:

Magio Sat • TV balíček

Parametre produktu: -T-V_-I-O---

TV balíček

1MPBNUSS

1MPBNUSS
HBO+ Cinemax

--
f---------------.----.------------------------'-----------------------1
Magio Sat • Start

Magio Sat· Vianoce 2010· Základná inštalácia technikom

Parametre produktu: TV_10____ 1MPBNUSS

Magio Sat· Vianoce 2010· Zľava na používanie na 30/32/42mesiacov- viaz. 24/26/36 mes.
--

Parametre

Parametre produktu: TV_ID 1MPBNUSS
Typ MagioSat Start
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Trvaniezl'avyv mes. - Magi Sat - Vianoce 2010 30

Magio Sat - Karta provisioning

Parametreproduktu: Spôsobdodaniakarty Dodanietechnikom

TV_ID 1MPBNUSS

I-=:---:-------;----;-:-------------------~-------------------------------~---

ST sa zaväzuje prenechať nájomcovido užívaniadole uvedené KZ. Nájomcasa zaväzujemesačne platiť ST cenu nájmu KZ (nájomné) podl'a platnéhoCenníka
ST a v prípade nájmu niektoréhoz nižšie uvedenýchKZ aj jednorazový poplatokza jeho aktiváciu.
Nájomcasa zaväzuje v prípadevýpovedeZmluvy o nájme z dôvodov na jeho strane a nevráteníKZ a príslušenstva, uhradiť zmluvnú pokutustanovenúv tejto
Zmluve alebo podl'a cenníkana prenájomKZ účinného v čase podpisuZmluvy.

(.')šQbi~n~ustanl~_nia ••.• d ••• ) •••••••••..••

1. Táto zmluva sa riadi platnýmiObchodnými podmienkami ST, a.s., na predaj a nájom KZ, ktoré tvoria neoddelitel'nú súčasť tejto Zmluvy a obidve zmluvné
strany sa ich zaväzujú dodržiavať. Ceny nájmu sú určené podl'aplatnéhoCenníkaST. Zmenyv zmluve je možnévykonať len so súhlasomobidvoch

2. zmluvných strán.
3. Spôsob platby bude v súladeso Zmluvouo pripojení, ku ktorej sa viaže táto Zmluva o nájme KZ.

Potvrdenieo prevzatíMagio Boxuv tlačive "Vyhlásenienájomcuo vrátení / nevrátení/ poškodeníKZ" sa nepovažujeza dohodu o ukončení nájmu.

NájomMagio Sat Boxu s HDD (mesačne) 2,99€s DPH

Jednorazovýaktivačný poplatokv prípadenájmu Magio Sat Boxu s HDD. (iednorazovo) 9,98 € s DPH

Zmluvná pokuta v prípadenevrátenia, straty alebo odcudzeniaprenajatéhoMagio Sat Boxu Oednorazovo) 126,-€ s DPH

Zmluvná pokuta v prípadenevrátenia, straty alebo odcudzeniadiaľkového ovládača k prenajatému Magio Sat Boxu
Oednorazovo, DPH sa neúčtuje) 20,-€

o určitú od: do:

D Nesúhlasím so zasielanímpropagačných materiálov, ktoré obsahujú informácieo produktoch a službáchT-Com do mojej e-mailovejschránky (uvedenej
vo formulári Dodatokk Zmluveo pripojení), ani na poštovú adresu.

Podpisomtejto Zmluvy o pripojeníúčastník súhlasí, aby údaje o jeho osobe boli spracúvanév informačných systémochST a poskytovanéoprávnenýmosobám
v rozsahu,na účel a za podmienokuvedenýchv Časti V. Všeobecnýchpodmienoka v príslušnýchprávnychpredpisoch. Ak je podmienkou spracúvaniasúhlas
účastníka, môže účastník tento súhlas kedykol'vek odvolať doručením písomnéhooznámeniaST.

Súhlasím[]] NesúhlasímD
Termín zriadenia bude oznámenýnotifikačnou SMS/e-mailom.

•< ................/} .••••. ........}.. .••••.•.• .......<

~~~~~p~~a ·······<i .......)«

Užívatel'sa zaväzuje poskytnúť ST zábezpekuzaplatenímfinančnej čiastky vo výške €, za účelom zabezpečenia a prípadnejúhrady pohl'adávok ST
voči Užívatel'ovi.
Užívatel'sa zaväzuje uhradiť zábezpekudo šiestich pracovnýchdní odo dňa uzatvoreniazmluvy, inak zmluva uplynutímtejto lehoty zanikne. Ustanovenie
predchádzajúcej vety sa neuplatnípokiaľ má byť zmluva uzatvorenána základe Užívatel'om predloženej telefonickejalebo elektronickejobjednávky. V prípade,
ak UžívateI'prejaví záujem uzatvoriť zmluvu predloženímtelefonickejalebo elektronickejobjednávky, lehota na úhraduzábezpekyje desať pracovnýchdní odo
dňa realizácietelefonickejaleboelektronickejobjednávkyslužby Užívatel'om. V prípade,ak Užívatel' v tejto lehote neuhradízábezpekua súčasne nedoručí ST
ním podpísanézmluvnédokumentymá sa zato, že Užívatel'odmietol návrhST uzatvoriť zmluvu.V prípade,ak Užívate!' v tejto lehotezmluvu uzatvoril avšak
nebola doručená späť ST alebo nebolav tejto lehote uhradenázábezpekamá sa za to, že takáto zmluva zanikla uplynutímdesiatehopracovnéhodňa odo dňa

predloženiatel. alebo elektronickej objednávky.
V prípadezániku zmluvyz dôvodu,že zábezpekanebola uhradenáriadnea včas a/alebo neboli riadnea včas doručené zmluvnédokumentyST, nemá Užívatel'
ani poskytovatel' nárok na náhraduškody spôsobenejneuzatvorením alebo zánikomtejto zmluvy.
Podmienkypoužitiazábezpekysa riadia príslušnýmiobchodnýmipodmienkami.

....••.<•••• <./.: •••.••

Táto zmluva sa riadi platnýmiVšeobecnými podmienkami spoločnosti SlovakTelekom,a.s. na poskytovanieverejnej telefónnejslužby schválenými
Telekomunikačným úradomSR (ďalej len "Všeobecnépodmienky"), ktoré sa zmluvné stranyzavazujú dodržiavať a sú neoddelitel'nou súčasťou tejto zmluvy.
Účastník svojím podpisompotvrdzuje prevzatieVšeobecnýchpodmienoka správnosť údajovuvedenýchv Špecifikácii. Ak nie je v Zmluveo pripojenídohodnuté
inak, platia ustanoveniaVšeobecných podmienok. Uživatel'súhlasí, aby údaje o jeho osobe boli spracovávanév zmysle predpisovo ochraneosobných údajovv
informačných systémochST.

V prípade,že poskytovatel' šetrenímvykonanýmpo uzatvorenízmluvy o pripojenízistí technickú neuskutočnitel'nosť zriadenia a poskytovania služby v
dohodnutomrozsahualebo v potrebnejkvalite, zmluva o pripojenízaniká v celom rozsahuokamihomdoručenia písomnéhooznámeniaúčastníkovi. Účastník ani
poskytovatel' v takomto prípadenemajúnárok na náhradu škody spôsobenejzánikomzmluvy o pripojení.

--
Pokračovaniedokumentuna ďalšej strane

--
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A: ÚVODNÉ USTANOVENIA

Pre účely tohto Cenovéhovýmeru Č. 58749/2010 (CV) sa Užívatel'om rozumiefyzickáalebo právnickáosoba,ktorá v obdobíplatnostitohto CV podá návrhna
uzatvorenieZmluvy o poskytovaní SlužbyMagio Sat podl'a podmienoktohto CV.

B: ZÁKLADNÉ BENEFITY

Tabul'ka Č. 1
Akciová cena platná počas 1.-6.mesiacapri 24-mesačnej viazanosti;
ProgramMagio Sat Štart; Cenabez DPH/mesiac: 6,71 EUR; Cena s DPH/mesiac: 8,05 EUR; Splatnosť ceny: vopred
ProgramMagio Sat Klasik;Cenabez DPH/mesiac: 6,71 EUR; Cena s DPH/mesiac: 8,05 EUR; Splatnosť ceny: vopred
Akciová cena platná počas 7.-30.mesiacapri 24-mesačnej viazanosti;
ProgramMagio Sat Štart; Cenabez DPH/mesiac: 6,71 EUR; Cena s DPH/mesiac: 8,05 EUR; Splatnosť ceny:vopred
ProgramMagio Sat Klasik;Cenabez DPH/mesiac: 10,07 EUR; Cena s DPH/mesiac: 12,08EUR; Splatnosť ceny:vopred

Tabul'ka Č. 2
Cena za zriadenie SlužbyMagioSat (základná inštalácia); Cena bez DPH:24,99 EUR; Cenas DPH: 29,99 EUR; Splatnosť ceny: jednorazovo
Cena za zriadenie SlužbyMagioSat (samoínštalácía): Cena bez DPH: 0,83 EUR;Cena s DPH: 1,00 EUR; Splatnosť ceny: jednorazovo

Tabul'ka Č. 3
Zmluvná pokutaza nedodržanie doby viazanostipri zániku Zmluvyo pripojenízo strany/zdôvodovna strane účastníka pred uplynutím24-mesačnej doby
viazanosti užívať SlužbuMagioSat: 199,00EUR (DPH sa neuplatňuje); Splatnosť: jednorazovo

1. Užívatel', ktorý si objednáposkytovanie SlužbyMagio Sat a zaviažesa službu užívať vo zvolenomprogrameSlužbyMagio Sat za podmienokpodla tohtoCV
na dobu 24 mesiacovodo dňa zriadenia (ďalej len "doba viazanosti SlužbyMagio Sat"), má nárokna akciovúcenu za poskytovanie SlužbyMagio Sat podl'a
tabul'ky Č. 1, časť B v závislostiod zvolenéhoprogramu SlužbyMagio Sat.Akciovéceny sa uplatniav prospech Užívatel'a odo dňa zriadeniaslužby MagioSat.
Cena za poskytovanie SlužbyMagio Sat nezahŕňa cenu za užívanieMagio Boxu,ktoréhoužívaniebude Užívatel'ovi spoplatnené podl'a príslušnejsadzby
uvedenejv Cenníkupre koncovézariadenia, časť A.
2.Užívatel' má nárok na zvýhodnenú cenu zriadeniaSlužbyMagio Sat za cenu podl'a tabul'ky č. 2, časť B. Cenaza zriadenieSlužbyMagio Sat zahŕňa len
základnú inštaláciualebosamoinštaláciu.
3.Podmienkou využívaniabenefitovpodl'a tohto CV je súčasné objednanie a aktiváciaprémiového TV balíčka HBO + Cinemax, ktorý je počas prvých 3 mesiacov
odo dňa zriadeniaposkytovaný v sume 0,01 EUR s DPH / mesiac, ktoráje zahrnutáv cenezriadeniaSlužbyMagio Sat. Po uplynutítejto doby bude Užívatel'ovi
účtovaná cena podl'a platnejTarify.
4.Užívatel', ktorý si objednáposkytovanie služby Magio Sat v programeMagioSat Klasikmá navyšenárok na poskytovanie HD aleboMaďarského prémiového
balíčka podl'asvojej vol'bypočas prvých6 mesiacovodo dňa zriadeniav sume 0,01 EUR s DPH/ mesiacv cenezriadeniaSlužbyMagioSat. Po uplynutítejto
doby bude Užívatel'ovi účtovaná cena podl'a platnejTarify.
5.Užívatel' nemá nárok na poskytovanie benefitupodl'a bodu 3. a 4., ak už má TV balíček viazanýčasovým záväzkompodl'a tarify alebo inéhoCV.
6.Prémiovébalíčky objednané podl'a podmienokbodu 3. a 4. môže Užívatel' bezplatne zrušiť kedykol'vek odo dňa zriadenia.
7.Po uplynutrdojednanejdoby poskytovania akciovýchcien podl'a tohto CV bude Užívatel'ovi účtovaná cena podl'a platnejTarify ako cena bez viazanosti.
8.Vyššieuvedenýnárokna poskytnutie benefitovpodl'a tohto CV prislúchaUžívatel'ovi v prípade, že pristúpina podmienkyposkytovania SlužbyMagio Sat
uvedenév tomto CV, Obchodných podmienkach na poskytovanie SlužbyMagio Sat, Tarife,Obchodných podmienkach na predaja nájomkoncových zariadenía
iných telekomunikačných zariadenía Cenníkupre koncovézariadenia a za týmto účelom uzatvoríZmluvuo poskytovaníSlužbyMagioSat.

9.Užívatel' je oprávnenýpočas prvýchšiestich mesiacovdoby viazanosti požiadať o zmenuprogramu službyMagio Sat Klasik na programMagio Sat Start.
Počnúc dňom vykonaniapovolenej zmeny programu služby MagioSat podl'a predchádzajúcej vety bude Užívateľovi účtovaná cena za používanie
novozvoleného programu službyMagioSat podl'a tabul'ky Č. 1. Zmena programu službyMagio Sat nemávplyv na plynutiedoby viazanosti, ktorej plynutiesa
počíta odo dňa zriadeniaslužbyMagio Sat podratohto CV.

C: ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1.STje oprávnenývyúčtovať Užívatel'ovi jednorazovúzmluvnú pokutupodl'a tabul'ky Č. 3, časť B, vzťahujúcu sa na užívanieSlužbyMagio Sat po dobu viazanosti
Služby Magio Sat vtedy,ak Užívatel' porušízmluvnýzáväzok užívať SlužbuMagioSat vo zvolenomprograme SlužbyMagio Sat počas dohodnutej doby
viazanostiSlužby Magio Sat vyplývajúci zo Zmluvyo poskytovaníSlužbyMagio sat najmätým, že vypovieZmluvuo poskytovaníSlužbyMagio Sat, požiadao
zmenu programuSlužbyMagioSat počas doby 7.-24. mesiacaviazanosti na programs nižšímmesačným paušálnym poplatkoma takýto programmu budepo
dohodeso ST aktivovanýalebosvojímkonaním, resp.opomenutím spôsobídôvod,pre ktorýje ST oprávnenýod Zmluvyo poskytovaní SlužbyMagio Sat
odstúpiť.

2.Pri telefonickom, resp.elektronickom (prostredníctvom www.t-com.sk) objednaníSlužbyMagio Sat má Užívatel' nárok na vyššie uvedenébenefityv prípade,
ak telefonickú, resp. elektronickú objednávku uskutoční počas trvaniaakcie (určujúci je dátumprijatia telefonickej objednávkyna Centreslužiebzákazníkom,
resp. registráciael. objednávky v objednávkovom systémeST) a zároveň doručí podpísané zmluvnédokumentyna Centrumslužiebzákazníkom, resp. T
Centrumnajneskôrdo trochtýždňov odo dňa ukončenia akcie (určujúci je dátum prijatia- doručenia návrhuzmluvnýchdokumentov). Ak si Užívatel' telefonicky
alebo elektronickyobjednáslužby, definovanév tomto cenovomvýmerepočas doby účinnosti tohto cenovéhovýmeru,ale podpísané zmluvnédokumentydoručí
na Centrumslužiebzákazníkom, resp.T-Centrumneskôr,ako po troch týždňoch odo dňa ukončenia akcie, nevznikámu nárok na akciovéceny podl'a tohto
cenovéhovýmeru.
3.ST si vyhradzujeprávo ukončiť poskytovanie akciovejponukyaj pred skončením účinnosti tohto cenovéhovýmeru.O ukončení poskytovania akciovej ponuky
bude záujemca informovaný na Miestepredaja, T-Centrum.
4.Akciovúponukuje možnékombinovať so zl'avami za objednaniecez web www.t-com.sk.
5.SlužbaMagio Sat podlieha20%-nej sadzbe DPH. Pre zákazníkovsú konečné ceny stanovené vrátane DPH.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípadezmeny sadzbydane z pridanejhodnotyje ST oprávnený ktorúkoľvek z konečných cien služiebST upraviť tak, že k
základu dane (cene bez DPH)uplatnísadzbudane z pridanejhodnotyaktuálnuv čase vzniku daňovej povinnosti ST.

Cenovývýmer Č. 58749/2010 nadobúda platnosť a účinnosť dňom 1. januára 2011 a jeho účinnosť končí dňa 31. januára 2011 (vrátane). Účastník zároveň
svojím podpisompotvrdzuje, že súhlasís podmienkami uvedenými v príslušnom Cenovomvýmere.

--

--
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podpisa pečiatka účastníka

(resp.splnomocnenej osobyalebo
štatutárneho or ánu

podpisa pečiatka poskytovatel'a/zástupcu
poskytovatel'a

--
--
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Obchodné podmienky na
poskytovanie Služby Magio Sat

Č.j.: 56705/2010

Slovak Telekom, a. s. so sídlom Karadžičova 10, 825 13 Bratislava,
Slovenská republika, IČO: 35 763 469, zapísaný v Obchodnom registri
vedenom pri Okresnom súde Bratislava l, Oddiel: Sa, Vložka číslo:

2081/B alebo jeho právny nástupca poskytujúci elektronické
komunikácie (ďalej len "ST' alebo .Poskytovatel") za účelom

podrobnejšej úpravy vzájomných práv a povinností medzi ST ako
poskytovatel'om Služby Magio Sat a právnickými osobami alebo
fyzickými osobami, ktoré vstupujú do zmluvných vzťahov s ST, vydáva
tieto Obchodné podmienkyna poskytovanie SlužbyMagioSat.

Časť I. Vymedzenie základných pojmov cl výkladové
pravidlá

Článok 1. Pojmy
Preúčely týchtoObchodných podmienoksarozumie:
"Adresát" je osoba, ktorú Užívate!' určil na preberanie jemu určených

písomností, faktúr (vyúčtovaní) a upomienoks účinkami doručenia pre
Užívatel'a, zasielaných ST na adresu určenú Užívatel'om v Zmluve
o poskytovaní SlužbyMagioSat.
"Aktivácia Smart karty" je stav, kedy je u Užívatel'a na základe
elektronickej inštrukcie ST spárovaná Smart karta so zariadením typu
STB a je umožnený prenos dekódovaného signálu na ďalšie využitie
Koncovým zariadením. Počnúc týmto okamihom sa Užívatel'ovi začína

poskytovaťSlužba MagioSat.
"Doplnková služba Magio Sat" je akákol'vek iná služba, odlišná od
Podmieneného prístupuk televíznym a/alebo rozhlasovým programom
(napr. elektronický programový sprievodca, atď.), pokial' je takto
označená v týchto Obchodných podmienkach alebo Tarife. Poskytnutie
a využívanie Doplnkovej služby Magio Sat je podmienené zriadením a
poskytovaním Služby Magio Sat. Poskytovanie a užívanie Doplnkovej
služby Magio Sat môže byť podmienené úhradou jednorazovej alebo
opakujúcejplatby.
"Koncovézariadenie"(ďalej aj "KZ") je akékolvek povolenézariadenie
alebo jeho technická časť, ktoré umožňuje prezentáciu obsahu
prístupného prostredníctvom poskytovanej SlužbyMagio Sat a ktoré je
určené na priame alebo nepriame pripojenie k STB, najmä televízny
aleborozhlasový prijímač.

"Miesto predaja, T-Centrum" je obchodný priestor, v ktorom STalebojeho
zmluvný predajca ponúka poskytovanie služieb.
"Obchodné podmienky spoločnosti Slovak Telekom, a.s. na
poskytovanie službyMagioSat (dalej len "Obchodnépodmienky")" sú
všeobecné obchodné podmienky na poskytovanie Služby Magio Sat,
predmetom, ktorých je úprava práv a povinností ST a Užívatel'a pri
poskytovaní a užívaní SlužbyMagioSat.
"PIN kód" je štvormiestna kombináciaUžívatel'om určených čísiel, ktorá
umožní Užívatel'ovi, aby osoby nemajúce vedomosť o tejto číselnej

kombinácii nemali prístup k ním určeným televíznym programovým
službám alebo k ich častiam alebo k určitým Doplnkovým službám
MagioSat.
"Podmienený prístup" je systém ochrany televíznych, rozhlasových
programov a Doplnkových služieb Magio Sat, ktorý zabezpečuje ich
ochranu pred nepovoleným (neautorizovaným) prístupomk nim a ktorý
je realizovaný súborom technických a softwarových opatrení
Poskytovatel'a.
"Porucha služby Magio Sať' je stav, kedy Služba Magio Sat nie je
Užívatel'ovi dostupnáz dôvodu poruchy na technických prostriedkoch
ST alebo v dôsledku výpadku družicového signálu, pokial' nebol
zapríčinený skutočnosťami Vyššej moci. Za takéto prerušenie Služby
MagioSatsanajmäbudepovažovať prerušenie spôsobené vadou STB,

Satelitnej antény alebo Súvisiaceho príslušenstva, pokial' bolo dodané
ST(alebo jeho zmluvným partnerom)alebo vadou zariadenídodaných
ST, pokial' bola zapríčinená ST v dôsledku chybnej (neodbornej)
montáže aleboakodôsledokzavineného konaniaaleboopomenutia ST.
"Prémiový balíček" je zoskupenie televíznych a/alebo rozhlasových
programov, ktoré nie sú súčasťou Základného balíčka a ktoré si môže
Užívate!' objednať akodoplnokk Základnému balíčku.

"Samoinštalácia" je spôsobzriadeniaSlužbyMagioSat, kedyjednotlivé
úkony zriadenia (umiestnenie Satelitnej' antény, Súvisiaceho
príslušenstva, zapojenie STB, potrebné úkony k Aktivácii Smart karty
a nevyhnutnú konfiguráciu zariadení) sú realizované Užívatel'om podl'a
inštrukcii alebo návodu dodaného Poskytovatel'om. Tento spôsob
zriadenia Služby Magio Sat vykonáva Užívatel' na základe
.Samcinštalačnéhc balíčka" doručeného Poskytovatel'om.
"Satelitnáanténa" je anténana príjem družicového signálutelevízneho,
rozhlasového vysielania a Doplnkových služieb MagioSat, vrátaneLNB
konvertora a príslušných konektorov.
"Satelitnádružica" je komerčný komunikačný satelit,z ktorého Užívateľ

realizuje downlink družicového signálu nesúceho vysielanie
vysielatel'ov prístupných prostredníctvom Služby Magio Sat a ktorého
umiestnenie je zverejnené nawww.t-com.sk.
"Set-Top Box" (ďalej "STB") je zariadenie, ktoré sa pripája
prostredníctvom Súvisiaceho príslušenstva k Satelitnej anténe
a spracováva satelitnévysielanie televíznych a rozhlasových programov
ako aj Doplnkové služby Magio Sat do podoby vnímatel'nej
prostredníctvom Koncového zariadenia.
"SlužbaMagioSat" je službaumožňujúca Užívatel'ovi
(a) Podmienený prístup k televíznym a/alebo rozhlasovým (ak sú
predmetom ponuky) programom šíreným prostredníctvom
Poskytovatel'om určenej Satelitnej družice a oprávnene prístupným
Užívatel'ovi výlučne z územiaSlovenskej republikya
(b) Podmienený prístupk Doplnkovým službám MagioSat.
"Smart karta" je individuálna, jedinečná dekódovacia magnetická
čipová karta Poskytovatela, umožňujúca v dohodnutom rozsahu
poskytovanie SlužbyMagioSat.
"Súvisiace príslušenstvo" súhnutel'né veci použitépri zriaďovaní Služby
Magio Sat, najmä káble, spojky a konzoly zabezpečujúce upevnenie
Satelitnejantény, resp.prepojenieSatelitnejanténya STB.
"Súbor programov" je súhrn rozhlasových a/alebo televíznych
programových služieb poskytovaných spoločne akojeden celok. Súbor
programovdefinuje rozsah poskytovanej Služby Magio Sat a môže byť

tvorenýZákladným balíčkom a/alebo Prémiovým balíčkom. Rozdelenie
rozhlasových a televíznych programových služieb do Základného
a Prémiového balíčka je definované Poskytovateľom a je uvedené v
Prílohe Č. 1Tarify.
"Špecifikácia služby Magio Sat" (d'alej len "Špecifikácia") je formulár
zhotovený ST, ktorým UžívateI' definuje požiadavku na zmenu Zmluvy
o poskytovaní SlužbyMagio Sat. Špecifikácia je dodatkom k Zmluve o
poskytovaní SlužbyMagioSat.
"Tarifa spoločnosti SlovakTelekom,a.s,na poskytovanie službyMagio
Sat (dalej len"Tarifa" alebo"TarifaST")" je dokument, ktorý obsahuje
najmäceny,podmienkya rozsah poskytovania Služby MagioSat.
"Užívater je fyzická osobaalebo právnickáosoba, ktorá je v zmluvnom
vzťahu s STnazákladeZmluvyo poskytovaní služby MagioSat.
"Vyššia moc" je akákol'vek okolnosť vylučujúca zodpovednosť v zmysle
príslušných právnych predpisov, najmäno nie len poveternostné vplyvy
ako napr. sneženie, hmla, vietor, námraza alebo nepokoje, vojny,
teroristické útoky, štrajky, zemetrasenia alebo iné prírodné katastrofy,
zmeny právnych predpisov neumožňujúce alebo obmedzujúce



poskytovanie Služby Magio Sat alebo výpadky Satelitnej družice
spôsobené vyššie uvedenými skutočnosťami.
"Výpadok služby Magio Sat" je stav, kedy Služba Magio Sat nie je
Užívatel'ovi dostupná, avšak všetky technické prostriedky, za ktoré voči

Užívatel'ovi zodpovedá STsú funkčné. Za výpadok SlužbyMagioSatsa
najmä bude považovať prerušenie spôsobené vadou STB, Satelitnej
antény aleboSúvisiaceho príslušenstva, pokial' neboli dodané ST(alebo
jeho zmluvným partnerom) alebo vadou zariadení dodaných ST,pokiaľ
bola zapríčinená Užívatel'om v dôsledku chybnej(neodbornej) montáže
alebo ako dôsledok zavineného konania alebo opomenutia Užívatel'a
(napr. výpadok zapríčinený uvol'nením Satelitnej antény montovanej
svojpomocne Užívatel'om).
"Zábezpeka" je banková záruka alebo peňažná čiastka zložená
Užívatel'om v prospech STza účelom zabezpečenia a prípadnej úhrady
pohl'adávok STvoči Užívatel'ovi.
"Základný balíček" je zoskupenie televíznych a/alebo rozhlasových
programov, ktorého objednaním je podmienené' poskytovanie Služby
Magio Sat a ktorého rozsah je definovaný dohodou Poskytovatel'a
a Užívatel'a podl'a ponukyuvedenej v Prílohe č. 1 Tarify.
"Zmluva o poskytovaní Služby Magio Sat" alebo aj "Zmluva" je
dokument, právny titul pre zriadenie, poskytovanie a užívanie Služby
MagioSat, uzatvorený medziSTa Užívatel'om. Neoddelitel'nou účasťou

Zmluvy o poskytovaní Služby Magio Sat sú aj Obchodné podmienky,
TarifaSTaleboakýkol'vek iný dokument, z obsahu ktoréhovyplýva, žeje
neoddelitel'nou súčasťou zmluvného vzťahu (napr. cenový výmer,
pravidláužívania služby, tzv. fair usepolicy apod). Ak sa v Zmluve, jej
dodatkoch, špecifikáciách, Obchodných podmienkach, TarifeSTalebo
inýchdokumentoch týkajúcich saZmluvy uvádza pojemZmluva/zmluva
aleboZmluva o poskytovaní Služby MagioSat,rozumie saním samotná
Zmluva, jej dodatky, vrátane všetkých jej neoddelitel'ných súčastí a
všetkých jej príloh,akvýslovne nieje uvedenéinak.
"žiadateľ' je fyzická osoba aleboprávnická osoba, ktorápožiadala STo
uzavretie Zmluvy o poskytovaní Služby 'Magio Sat ha základe
vyplneného a podpísaného tlačiva "Zmluvao poskytovaní Služby Magio
Sat".

Článok 2. Výkladové pravidlá
1. Akékol'vek nadpisy použitév texte týchto Obchodných podmienok

slúžiapre uľahčenie orientácie v textea nepoužijú sa ako výkladné
pravidlápri poskytovaní Služby MagioSat.

2. Všetky pojmy podl'a článku 1 tejto časti majú rovnaký význam aj
v ostatných zmluvných dokumentoch, pričom ak je pojem použitý
v jednotnom čísle másatýmnamysliaj číslo množné a naopak.. '

Časf II. Poskytovanie avyužívanie Služby Magio Sat

Článok 1.Popisa rozsah poskytovania SlužbyMagioSat
1. Poskytovanie Služby Magio Sat sa realizuje na základe dohody

Poskytovatel'a a Užívatela, predmetom ktorej je záväzok Užívatela
platiťza poskytovanie SlužbyMagioSatdohodnutú sumu a záväzok
Poskytovatel'a zriadiť a poskytovať Službu MagioSat, ktorý spočíva

v:
a) prenechaní Užívatel'ovi do dočasného užívania Smart karty

a Satelitnej antény,
b) inštalovaní Smart karty, Satelitnej antény, Súvisiaceho

príslušenstva aSTBaleboumožnení Samoinštalácie,
c) zabezpečení Aktivácie Smart kartyajej udržaní v aktívnom

stave počas celej doby poskytovania Služby. Magio'. Sat,
svýnimkou času .odôvodneného prerušenia poskytovania
Služby MagioSat (napr. zdôvodu neplatenia za poskytovanie
Služby MagioSat),

d) sprístupnení dohodnutého Súboru programov a Doplnkových
služieb MagioSat,

e) dodaní Súvisiaceho príslušenstva v množstve a akosti
definované] vTarife.

2. Poskytovatel' a UžívateI'sa na základe výslovnej žiadosti Užívatel'a
môžu dohodnúť na zúžení rozsahu poskytnutého technického
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vybavenia SlužbyMagioSattým,žeUžívatelovi nebudeposkytnutá
do užívania Satelitná anténa, ani dodané Súvisiace príslušenstvo.
Zúženie rozsahu poskytovanej Služby Magio Sat nemá vplyv na
cenuzaposkytovanie SlužbyMagioSat.

3. STB ani KZ sa nepovažujú za súčasť Služby Magio Sat, ani
v prípade, že boli Poskytovatel'om poskytnuté Užívatel'ovi do
dočasného alebotrvalého užívania. Podmienky užívania STBalebo
KZ sú predmetom osobitnej zmluvnej dohody medzi ST
a Užívatel'om bez ohl'adu na skutočnosť, či sú podmienky ich
užívania dohodnuté v Zmluve oposkytovaní Služby MagioSat
alebosúpredmetom úpravy osobitného zmluvného dokumentu.

4. Poskytnuté technické prostriedky ST používané pri poskytovaní
Služby Magio Sat, nie je UžívateI' oprávnený žiadnym spôsobom
dočasne ani trvalo scudziť, dať do podnájmu alebo poskytnúť ako
záloh.

5. Službu MagioSatje možné v plnomrozsahu poskytovať iba natých
zariadeniach typu STB, ktoré boli dodané STa konfigurované pre
účely poskytovania Služby MagioSat.

6. SlužbaMagioSat je ST Užívatel'ovi poskytovaná na úrovnikvality
besteffort, t.j. Poskytovatel'nie je spôsobilý garantovať nepretržité
alebobezporuchové poskytovanie Služby MagioSat.

7. Využívanie niektorých Doplnkových služieb Magio Sat (napr.
funkcie Magio portálu) môže byť podmienené pripojením Set Top
Boxu do sieteinternet. Poskytovanie pripojeniado sieteinternetnie
je integrálnou súčasťou poskytovania Služby Magio Sat, Výber
poskytovatel'a službypripojeniado sieteinternetje v zodpovednosti
Užívatel'a, avšak ST nie je spôsobilé garantovať funkčnosť takto
podmienených Doplnkových služieb Magio Sat v prípade, že
poskytovatel'om služby prístupu do siete internet je iný podnik el.
komunikácii akoST.

8. Prostredníctvom jednej Satelitnej antény je možné Službu Magio
Sat používať maximálne na dvoch zariadeniach typu SetTop Box
(STB). V prípade, keď UžívateI' prejavízáujem, budemu poskytnutý
STBsozáznamovým médiom(HDDdiskom).

9. Rozsah sprístupnených rozhlasových a/alebo televíznych
programov je danýUžívatel'om zvoleným Súborom programov.

Článok 2. Miestoposkytovania SlužbyMagioSat
1. Sohľadom naochranu právtretíchstránmôže byťSlužbaMagioSat

poskytovaná a Užívatel'om využívaná výlučne na územíSlovenskej
republiky. Za miesto poskytovania Služby Magio Sat sa považuje
nehnutel'nosť, kde je umiestnená Satelitná anténa a Súvisiace
príslušenstvo. Miestoposkytovania Služby MagioSat sa môže líšiť

od korešpondenčnej .... adresyUžívatel'a uvedenej v Zmluve
o poskytovaní Služby MagioSat.

2. Podmienkou uzatvorenia Zmluvy o poskytovaní Služby MagioSat
je čestné vyhlásenie Užívateľa o tom, že je vlastníkom
nehnutel'nosti, na ktorej má byť umiestnená Satelitná anténa a
Súvisiace príslušenstvo alebo že má k predmetnej nehnutelnosti
užívacie' právo z nájomného alebo iného právneho vzťahu amá
súhlas vlastníka (vlastníkov) alebo správcu nehnutel'nosti na
umiestnenie Satelitnej antény a Súvisiaceho príslušenstva, ktorý
kedykol'vek na požiadanie preukážePoskytovatelovi. Užívatel' tiež
nesie plnú zodpovednosť za splnenie všetkých ohlasovacích
povinností, ktoré mu vyplývajú zo všeobecne záväzných
právnych predpisov, najmä povinností podla zákona č. 50/1976
Z.z. Stavebný zákon v platnomznení, ktoré súvisia sumiestnením
Satelitnej antény a Súvisiaceho príslušenstva na dotknutú
nehnutel'nosť.

3. Užívatel' má právo počas trvania zmluvného vzťahu svojpomocne
zmeniť miestoposkytovania SlužbyMagioSatpod podmienkou, že
o zmene upovedomí Poskytovatel'a. Oznámenie o zmene miesta
poskytovania Služby Magio Sat je povinný urobiť písomne
najneskôr do 1mesiaca po uskutočnení zmeny.

4. Za nesplnenie povinnosti oznámiť zmenu miesta poskytovania
SlužbyMagioSatmôžebyťUžívatel'ovi vyúčtovaná zmluvná pokuta
v zmysle Tarify.
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Časť nt Zmluvný vzťah s UžívatefomSlužby MagioSat

Článok 1.Podmienky poskytovania Služby Magio Sat
1. ST poskytuje Službu Magio Sat na základe Zmluvy o poskytovaní

Služby MagioSat uzavretej s Užívateibm. ST a Užívate!' pritom
vstupujú do zmluvného vzťahu zapodmienokstanovených v Zmluve
o poskytovaní Služby Magio Sat, v týchto Obchodných
podmienkach aTarife.

2. Služba Magio Sat je určená na Jej individuálne, osobné a
nekomerčné užívanie Užívatel'om. Služba Magio Sat nesmie byť

využívaná na sprostredkovanie služiebPodmieneného prístupu pre
tretie osoby, t.j. nemôže byť predmetom ďalšieho predaja.

3. Zmluvou o poskytovaní Služby Magio Sat sa ST zaväzuje
Užívatel'ovi zriadiť a poskytovať Službu Magio Sat podl'a
dohodnutých podmienok. UžívateI' sa Zmluvou o poskytovaní
Služby MagioSatzaväzuje platiť Poskytovatel'ovi cenuzazriadenie
a poskytovanie SlužbyMagioSat.

4. Ak doba, na ktorú sa SlužbaMagio Sat bude poskytovať nie je v
Zmluve o poskytovaní Služby Magio Sat určená platí, že sa bude
poskytovaťnaneurčitý čas.

5. Podm~enkou na uzavretie Zmluvy o poskytovaní Služby MagioSat
je, žeZiadate!' požiada o jej uzatvorenie, pristúpinatieto Obchodné
podmienky a platnúTarifu.

6. Žiadateľ predloží doklady, ktoré preukazujú totožnosť Žiadatela
jeho fakturačnú a/alebokorešpondenčnú adresu a d'alšie doklad;
eožadované Poskytovatel'om potrebné k prevereniu identifikácie
Ziadatel'a, akoaj ku prevereniu splneniapodmienokpotrebných na
uzavretie Zmluvy o poskytovaní SlužbyMagioSatavyjadrísúhlas so
spracovaním jeho osobných údajov uvedených v návrhu na
uzavretie Zmluvy o poskytovaní Služby MagioSat.STje oprávnený
osobné údaje spracúvať na účel špecifikovaný v Zmluve
o poskytovaní Služby Magio Sat a v týchto Obchodných
podmienkach. Podrobná informáciao požadovaných dokladochje
k dispozícii nakaždom Miestepredaja, T-Centrum.

Článok 2.Práva apovinnosti Užívateľa
1. Užívatel' máokremďalších právuvedených v týchtoObchodných

podmienkach právo najmä:
a) na uzavretie Zmluvy o poskytovaní Služby Magio Sat za

podmienok stanovených v týchtoObchodných podmienkach,
b) na poskytnutie služby Magio Sat tV rozsahu dohodnutom v

Zmluve .o poskytovaní Služby Magio Sat, Obchodných
podmienkach a za cenu podl'a Tarify, ak v Zmluve o
poskytovaní Služby Magio Sat alebo inom dokumente
podpísanom Užívatel'om nieje dohodnuté inak,

c) na bezplatné odstránenie Porúch Služby Magio Sat
technického alebo prevádzkového charakteru na strane ST
ktorévznikli na zariadeniach vo vlastníctve ST,okremporúch:
za ktoré zodpovedá Užívatel' v zmysle Časti VI. čl. II. týchto
Obchodných podmienok. Prerušenie elektrického napájania
sanepovažuje zaPoruchu SlužbyMagioSat,

d) na vrátenie pomernej časti cenyza čas neposkytovania Služby
Magio Sat v prípade Poruchy Služby Magio Sat spôsobenej
zavinením zostranyST,zapodmienok av rozsahu stanovenom
v Tarife; toto právo musí Užívatel' uplatniť u ST bezodkladne,
najneskôr do troch mesiacov po obnovení poskytovania Služby
MagioSat,v opačnom prípadesamázato, žesaUžívatel'vzdal
nároku na vrátenie cenyza.čas neposkytovania Služby Magio
Sat,

e) na reklamáciu správnosti úhrady alebo kvality poskytnutej
Služby MagioSat,

f) na volbu Súboru programov za podmienok, v rozsahu a za
cenupodľa Tarify,

g) umožniť dočasné a nekomerčné využívanie SlužbyMagio Sat
blízkym osobám, osobám, ktoré s ním žijú v spoločnej

domácnosti alebo ktorým dočasne umožnil prístup do svojej

2.

domácnosti av prípade Užívateľa právnickej osoby osobám,
ktoré sú sňou v pracovnoprávnom, obdobnom alebo
mandátnom právnom vzťahu (tým nie je dotknutá
zodpovednosť Užívateľa zanedodržanie, porušenie ustanovení
Zmluvy o poskytovaní Služby Magio Sat, Obchodných
podmienok aleboTarify),

h) definovať nímurčený PIN kód zaúčelom zabránenia prístupu k
určitým programovým službám alebo Doplnkovým službám
Magio Sat ako aj za účelom zabránenia zneužitia niektorých
Doplnkových služieb MagioSat (napr.prístupk programovým
službám neprístupným pre maloletých divákov).

Užívateľ je okremďalších povinností uvedených v Obchodných
podmienkach povinnýnajmä:
a) zabezpečiť utajeniekódov a hesielvyužívaných v súvislosti so

Službou MagioSat,
b) používať SlužbuMagioSat iba za účelom stanoveným v týchto

Obchodných podmienkach, v súlade s príslušnou Zmluvou o
poskytovaní Služby Magio Sat a týmito Obchodnými
podmienkami a Tarifou, resp.) pokynmi, návodmi ST
zverejnenými všeobecne dostupným spôsobom, najmä na
webovskej stránke ST,

c) nezneužívať Službu Magio Sat spôsobom, ktorým by
neoprávnene zasahoval do právSTalebotretíchosôb,

d) správať sa v súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi, dodržiavať dobré mravy a v prípustnej miere brať v
úvahu záujmy tretíchosôb,

e) zabezpečiť a užívať s náležitou starostlivosťou poskytnuté
zariadenie ST,najmä SmartkartuaSatelitnú anténu akoaj iné
hnutel'né veci patriaceST a používané pri poskytovaní Služby
Magio Sat pred ich poškodením, stratou, odcudzením,
zničením alebozneužitím,

f) informovať Poskytovateľa, o poškodení, strate, odcudzení,
zničení alebo zneužití poskytnutých technických prostriedkov
ST najneskôr do 3 pracovných dní po dni, v ktorom k takáto
udalosť nastala alebo sa o tejto udalosti dozvedel alebo
dozvedieťmohol.

g) platiť cenuzaposkytnutú alebopožadovanú Službu MagioSat,
h) využívať SlužbuMagioSat výlučne pre osobnú a individuálnu

potrebu a sprístupnené rozhlasové a televízne vysielanie ďalej

akýmkol\1ek spôsobom nesprístupňovať (napr. spôsobom jej
sprístupnenia verejnosti, umiestnením TV prijímača na
verejných miestach ako sú reštauračné a pohostinské
zariadenia, bary, hotely a pod.) bez osobitného súhlasu ST
alebovysielatela,

i) umožniť ST prevádzku, údržbu, meranie, kontrolu a výmenu
zariadení použitých pri poskytovaní Služby MagioSat,

j) sprístupniť miestopre umiestnenie Satelitnej antény a ostatné
priestorysúvisiace s umiestnením Súvisiaceho príslušenstva,

k) zabezpečiť, aby Satelitná anténa mohla byť umiestnená na
mieste, zktoréhoje priamaviditel'nosťSatelitnej družice,

I) vrátiť Poskytovatel'ovi Smart kartu a iné Poskytovatel'om
požadované zariadenie, ktoré môže od Užívatel'a Poskytovatel'
odôvodnene požadovať, pokial' ich poskytnutie súvisí
sposkytovaním SlužbyMagioSat,v lehotedo 10 dní odo dňa

zánikuZmluvy o poskytovaní Služby MagioSatalebo ododňa
doručenia výzvy na vrátenie týchtozariadení podl'a toho, ktorá
ztýchtoskutočností nastane skôr,

m) nezasahovať do zariadení, ani Súvisiaceho príslušenstva
spôsobom, ktorý by mohol spôsobiť prerušenie poskytovania
SlužbyMagioSat,

n) písomne bezodkladne oznamovať ST každú zmenu jeho
identifikačných údajov ako aj zmenu identifikačných údajov
nímurčeného Adresáta,

o) zabezpečiť na svoje náklady a zodpovednosť napojenie el.
zariadení použitých pre poskytovanie Služby Magio Sat na
zdrojel. energiespožadovaným napätím.
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k1) je dlžníkom STalebovykázal v aktuálnom zúčtovacom

období alebo v predchádzajúcich zúčtovacích

obdobiach neprimerane vysoký nárast fakturovanej
sumy alebo

k2) nebude podl'a uváženia ST v budúcnosti schopný
riadne hradiť svoje finančné záväzky,

I) podmieniť poskytnutie Služby Magio Satzložením Zábezpeky
v prípadoch, ktoré sú označené v týchto Obchodných
podmienkach ako dôvody na dočasné prerušenie alebo
obmedzenie poskytovania Služby Magio Sat alebo
vprípadoch, ak nedáva záruku, že si buderiadne a včas plniť

budúce záväzky zo Zmluvy o poskytovaní Služby Magio Sat
alebov prípadoch osobitne dohodnutých s Užívatel'om,

m) uspokojiť svoje splatné pohl'adávky voči Užívatel'ovi zo
Zábezpeky, ak nezaplatí cenuza poskytnutú službu ani do 45
kalendárnych dnípo dnisplatnosti faktúry.

2. Zazneužívanie Služby MagioSatsapovažuje najmä, ak:
a) sa dodatočne po uzavretí Zmluvy o poskytovaní Služby Magio

Satpreukáže, žeUžívatel' je dlžníkom ST,
b) Užívatel' použije Službu MagioSat na iný účel ako je určená

podl'a týchto Obchodných podmienok alebo podporu,
vytvorenie možnosti alebo zapojenie sa do akejkol'vek
nezákonnej alebo nevhodnej aktivity, t. j. aktivityv rozpore s
dobrými mravmi alebopravidlami slušnosti,

c) Užívatel' neoprávnene zasiahne do zariadenia ST alebo taký
zásah umožní tretejosobe, hociaj znedbanlivosti,

d) sa UžívateI' pokúsi sám, alebo osoba, ktorá s jeho súhlasom
použila Službu MagioSat, zámerne ukrátiť ST o úhradyza
poskytnutú Službu Magio Sata inésúvisiace činnosti.

e) sprístupní rozhlasové alebo televízne. vysielanie verejnosti na
verejných miestach alebo spôsobom, ktorý je v rozpore s
využitím Služby Magio Sat výlučne pre osobnú a nekomerčnú

potrebuUžívatel'a.
3. STje povinný:

a) uzavrieť Zmluvu o poskytovaní Služby Magio Sat s každým
Žiadatel'om, ak nie je dôvod na jej odmietnutie podl'a bodu 1
písm. d) tohtočlánku,

b) predkladať Užívatel'ovi prehľadné a zrozumitel'né vyúčtovanie

poskytovanej Služby Magio Sat,pokial'z povahy službyMagio
Sat nevyplýva, že vyúčtovanie nie je potrebné; na požiadanie
Užívatel'a apokial'je to technicky možné poskytovať aj detailné
údajeo objednaných Doplnkových službách MagioSat,

c) pokial'možno vopredavčas oznámiť Užívatal'om Služby Magio
Sat buď priamo ..alebo iným vhodným spôsobom plánované
obmedzenie, prerušenie, zmeny alebo iné nepravidelnosti v
poskytovaní Služby Magio Sat. Tátopovinnosťsa nevzťahuje na
čas mimoriadnej situácie,

d) vrátiť Užívatel'ovi nímzloženú Zábezpeku, resp. jej zostatok bez
zbytočného odkladu po. úhrade všetkých pohl'adávok
spoločnosti STvoči Užívatel'ovi v lehoteosobitne dohodnutej s
Užívatel'om, najneskôr všakdo 4 mesiacov ododňa ukončenia

Zmluvy o poskytovaní Služby Magio Sat. Zloženú Zábezpeku,
resp. jej zostatok vráti ST Užívatel'ov pripísaním peňažných

prostriedkov na bankový účet označený Užívatel'om alebo
prostredníctvom poštového peňažného poukazu. V súvislosti s
poskytnutím Zábezpeky nevznikáUžívatel'ovi voči STnárokna
akékol'vek úroky alebo iné formy zhodnotenia poskytnutých
peňažných prostriedkov.

Článok 4.Uzatvorenie Zmluvy oposkytovaní Služby Magio Sat
1. Uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní Služby Magio Sat sa realizuje

písomnou formou.
2. Žiadatel' môže podať návrh na uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní

Služby Magio Sat osobne na Mieste predaja, I-Centrum,
prostredníctvom predajcu aleboobchodného zástupcu alebomôže
o uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní Služby Magio Sat požiadať

f2)

f4)

f)

i)

j)

záujemca o ňu nedáva záruku, že bude dodržiavať

Zmluvu o poskytovaní Služby MagioSatnajmäpreto,že
je dlžníkom STaleboSTužpredtým odstúpil od zmluvy
snímalebovypovedal snímzmluvu,

d2) záujemca nesúhlasí s Obchodnými podmienkami alebo
inými zmluvnými podmienkami alebo ak nepredloží
všetky doklady požadované ST potrebné na jej
uzavretie,

d3) je poskytovanie Služby Magio Sat na požadovanom
mieste, čase alebov požadovanom rozsahu technicky
neuskutočnitel'né,

d4) jej uzatvorenie by bolo v rozpore so všeobecne
záväztJými právnymi predpismi,.

e) odmietnuť vykonanie zmeny Zmluvy.o poskytovaní Služby
Magio Sat z dôvodu omeškania Užívatel'a s úhradou splatnej
ceny,
dočasne prerušiť, alebo obmedziť poskytovanie Služby Magio
Satzdôvodu:
f1) jej zneužívania, a to až do odstránenia jej zneužívania

alebo vykonania technických opatrení zamedzujúcich
jej zneužívaniu,
nezaplatenia splatnej cenydo 5 dní odo dňa splatnosti
faktúry, a to aždo zaplatenia alebodo zániku Zmluvy o
poskytovaní Služby Magio Sat,

f3) plánovaného prerušenia prevádzky, vykonania opráv,
servisu a údržby zariadení využívaných pre účely

poskytovania Služby MagioSat,
porušenia zmluvných podmienok zo strany Užívatel'a
inýchakov bodef.2,

g) vykonávať všetky zmeny zariadení ST, pokial' ich uzná za
nevyhnutné aprípustné,

h) vymeniť alebo nahradiť použité Súvisiace príslušenstvo alebo
jeho časť, najmä kabeláž pokial' je to potrebné pre riadne
fungovanie Služby MagioSat,
informovať Užívatela o ostatných službách a produktoch
formou písomností (listov, letákov, e-mailov a inýmipodobnými
spôsobmi),
na účely priameho marketingu kontaktovať Užívatel'a najmä
formou zasielania správ elektronickej pošty vrátane služby
krátkych správ. UžívateI'podpisom Zmluvy o pripojení Magio
Sat vyjadruje svoj súhlas s použitím svojich osobných údajov
na účely uvedené v tomto bode. Udelený súhlas možno
kedykol'vek odvolať,

k) požadovať úhradu fakturovanej sumy ešte pred ukončením

zúčtovacieho obdobiaminimálne vo výške mesačnej cenyza
používanie Služby Magio Sata to nazáklade čiastkovej faktúry
vystavenej ST v lehote splatnosti 7 kalendárnych dní od
vystavenia tejtofaktúry, najmäak Užívatel':

Článok 3.Práva apovinnosti ST
1. STmá okrem ďalších právuvedených v týchto Obchodných

podmienkach právo:
a) na zaplatenie ceny za poskytnutú alebo požadovanú Službu

Magio Sat,
b) na náhradu škody spôsobenej Užívatel'om na zverených

zariadeniach vovlastníctve ST,
c) zmeniť rozsah poskytovanej Služby MagioSat, najmäzaradiť

alebovypustiť televíznu alebo rozhlasovú programovú službu z
programovej ponuky a trvale alebo prechodne znížiť alebo
zvýšiť počet ponúkaných televíznych alebo rozhlasových
programových služieb. Sohl'adom napráva tretíchosôbmáST
tiež právo dočasne obmedziť prístup k obsahu vysielania pre
definovanú skupinu Užívatel'ov alebo v určenom čase podl'a
rozhodnutia vysielatel'a. Zmenu programovej ponuky ani
obmedzenia nieje STpovinný Užívatel'ovi osobitne oznamovať.

d) odmietnuť uzavretie Zmluvy o poskytovaní Služby Magio Sat,
ak:
d1)
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telefonickyna centre služieb zákazníkom alebo elektronicky, a to
spôsobom určeným ST.

3. V prípade objednania SlužbyMagioSat prostredníctvom internetu
alebo telefonicky je Užívatel' povinný doručiť podpísaný návrh na
uzatvorenie zmluvy o poskytovaní Služby MagioSat bezodkladne,
najneskôr všakv lehote60 dní odo dňa Aktivácie Smartkarty, inak
uplynutím tejto lehotymôžebyť SlužbaMagioSatzrušená.

4. K uzavretiu písomnej Zmluvy o poskytovaní Služby Magio Sat
dochádza dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami,
prípadne oprávnenými zástupcami obochzmluvných strán.

5. Žiadatel' je viazaný svojím návrhom na uzavretie zmluvy
o poskytovaní Služby Magio Sat počas lehoty 30 dní odo dňa

doručenia ST,pokial'nel:5olo dohodnuté inak.
6. Ak nie je zmluvnými stranami dohodnuté inak, resp. ak je to

technickyrealizovateľné, STzriadiSlužbu MagioSatv lehote45 dní
ododňa uzatvorenia Zmluvy o poskytovaní SlužbyMagioSat.

7. SlužbaMagio Sat sa považuje za zriadenú dňom Aktivácie Smart
karty.Vprípadezriadenia SlužbyMagioSatformouSamoinštalácie
je UžívateI'povinnývykonaťSamoinštaláciu a Aktiváciu Smartkarty
v lehote 7 dní odo dňa prevzatia potrebného vybavenia
v dohodnutom rozsahu, najmä Smart karty, Satelitnej antény
a Súvisiaceho príslušenstva (Samoinštalačný balíček). Ak Užívatel'
požadoval aj o dodanie STB, považuje sá aj dodanie STB za
predpoklad plynutia lehoty na vykonanie úkonov Samoinštalácie.
Vprípade, ak Samoinštalácia nie je Užívatel'om vykonaná v lehote7
dní, považuje sa SlužbaMagioSat za zriadenú na 8. deň odo dňa

prevzatia potrebného vybavenia v dohodnutom rozsahu.
8. Dňom zriadenia Služby Magio Sat sa začína fakturácia

poskytovania Služby MagioSat.
9. Pokiaľ ST na základe technického šetrenia vykonaného na mieste

poskytovania SlužbyMagio.Satdodatočne zistí, že Službu Magio
Sat nie je vôbec možné z technických príčin zriadiť, najmä
v prípade, že nie zabezpečená priamaviditelhosť Satelitnej družice
alebo sa na danom mieste prejavili rušivé vplyvy technicky
nezlučitelhé s poskytovaním Služby Magio Sat, je ST oprávnený
odstúpiť od Zmluvy o poskytovaní Služby Magio Sat. Zmluva
o poskytovaní Služby Magio Sat v takom prípade zanikne
doručením písomného oznámenia Užívatel'ovi o technickej
neuskutočnitel'nosti predmetu uzatvorenej zmluvy. Užívateľ ani
Poskytovatel' v takomto prípade nemajú nárok na náhradu škody
spôsobenej zánikom zmluvy. V čase pred uzatvorením Zmluvy
o poskytovaní Služby MagioSatpostupuje STv prípadeuvedenom
v predchádzajúcej vetepodl'a Časti III,článok 3 ods.1písm. dl.

10. Zmluva o poskytovaní Služby .Magio Sat sa uzatvára na dobu
neurčitú, pokial'nieje dohodnuté inak.

11. Zmluva o poskytovaní SlužbyMagio Sat môže byť uzavretá len s
jedným Užívatel'om. Zmluvu o poskytovaní Služby Magio Sat
podpisuje priamoUžívatel' alebojeho splnomocnený alebozákonný
zástupca. Splnomocnený zástupca je povinný preukázať svoje
oprávnenie písomným plnomocenstvom s osvedčeným podpisom
splnomocnitel'a. Zákonný zástupca je povinný sa preukázať

originálom, alebo osvedčenou kópiou príslušného rozhodnutia
alebo osvedčenia štátneho alebo iného povereného orgánu. U
právnickej osobypodpisuje Zmluvu o poskytovaní Služby Magio
Sat jej štatutárny orgán právoplatne zapísaný do príslušného
obchodného alebo iného zákonom určeného registra alebo iné
osoby na to oprávnené podľa príslušných právnych predpisov,
prípadne osoby nimi písomne splnomocnené. Podpisštatutárneho
orgánunaplnomocenstve musíbyťúradneosvedčený.

Článok 5.Zmena Zmluvy oposkytovaní Služby Magio Sat
1. Zmenu Zmluvy o poskytovaní SlužbyMagioSatje možné realizovať

na základe dohodyuzavretej v písomnej alebo ústnej forme alebo
iným konkludentným spôsobom, ktorým sa dosiahne súlad vôle
stránZmluvy.:

2. Užívatel' si môže počas využívania SlužbyMagioSat zmeniť Súbor
programov (napr. meniť Základný balíček / alebo aktivovať

Prémiové balíčky) aj telefonicky alebo určeným elektronickým
spôsobom.. Zmena/doobjednanie do Súboru programov sa
považuje zazmenu Zmluvyo poskytovaní SlužbyMagioSat.

3. V prípadetelefonického alebo elektronického uzatvorenia dodatku
k Zmluve o poskytovaní Služby MagioSat je Užívatel'ovi odoslaný
akceptačný list s potvrdením zmeny. Zmena Zmluvy o poskytovaní
Služby Magio Sat je účinná dňom vykonania tejto zmeny.
Uhradením prvej faktúry za používanie objednanej Služby Magio
Sat Užívatel' potvrdzuje teletonickú/elektronickú objednávku, t.j.
uzatvorenie dodatkuk Zmluve o poskytovaní Služby MagioSat za
podmienky, že voči výške faktúry s objednanou službou nepodá
písomnú reklamáciu najneskoršie v lehote do 10 pracovných dní
odo dnazaplatenia faktúry.

4. ST je povinnýnajneskôr do 30 dní po obdržaní návrhu na zmenu
Zmluvy o poskytovaní Služby Magio Sat, návrh odmietnuť alebo
akceptovať a oznámiť výsledok Užívatel'ovi. Potúto dobuje Užívatel'
svojimnávrhom na zmenu Zmluvy o poskytovaní Služby MagioSat
viazaný. Akceptáciou návrhu sa dodatok k Zmluve o poskytovaní
Služby Magio Sat stáva platným a tvorí neoddelitel'nú súčasť

Zmluvy o poskytovaní Služby MagioSat.
5. ST je oprávnený zmeniť zmluvné podmienky dojednané

s Užívatel'om v Zmluve, pričom zmenou zmluvných podmienok sa
rozumie najmä úplná alebo čiastočná úprava, zmena alebo
zrušenie programu služieb alebo služby, a to vrátane ich kvality,
rozsahu, štruktúry, výšky ceny alebo inej podmienky (ďalej

spoločne označované aj ako"zmena zmluvných podmienok"). STje
oprávnený uskutočniťzmenu zmluvných podmienok zdôvodu:
a) zmeny podmienok na trhu poskytovania elektronických

komunikačných služiebalebo na trhu poskytovania príslušnej
služby, alebo

b) zvýšenia nákladovspoločnosti ST-súvislacich s poskytovaním
službyaleboprogramu služieb, alebo

c) zmeny miery inflácie zverejnenej Štatistickým úradom
Slovenskej republikyzapredchádzajúce obdobia, alebo

d) zmeny marketingovej stratégie ST,alebo
e) marketingového alebo technologického vývoja služieb alebo

siete,alebo
f) realizovania relevantných legislatívnych zmien, alebo
g) vydania rozhodnutia príslušného orgánu štátnejsprávy, ktoré

zakladá povinnosť alebo právo ST vykonať danú zmenu
zmluvných podmienok.

5a. Z dôvodu relevantných legislatívnych zmien je ST oprávnený
vykonať zmenu zmluvných podmienokaj v prípadezmenysadzby
danezpridanejhodnoty.

6. ST je povinný oznámiť Užívatel'ovi podstatnú zmenu zmluvných
podmienok, ktoré sa Užívatel'a týkajú, a to spôsobmi stanovenými
ST,napr.prostredníctvom Miestapredaja, 'l-Centrum, zverejnením
zmenených zmluvných podmienok alebo uvedením informácie
o zmene na internetovej stránke ST, uvedením informácie vo
faktúre, informačných materiálov, tlačových správ alebo inými
spôsobmi podl'a úvahy ST (ďalej len "stanovené spôsoby
oznamovania") a najmenej jeden mesiac pred účinnosťou

podstatnej zmeny zmluvných podmienok. Podstatnou'zmenou
zmluvných podmienok sa rozumie taká zmena Zmluvy o
poskytovaní Služby Magio Sat, ktorá spočíva v zvýšení ceny
služieb, ktoré je Úžívatel' povinnýpodla Zmluvy užívať alebo ktorá
objektívne spôsobuje obmedzenie alebo zhoršenie práv alebo
rozšírenie povinností Užívatel'a voči ST nad rozsah výslovne
dohodnutýv Zmluve o poskytovaní Služby MagioSat.Za podstatnú
zmenu zmluvných podmienok sa však nepovažuje zvýšenie ceny
služiebz dôvoduzvýšenia sadzbydanezpridanej hodnoty, ak ide
o zvýšenie ceny v rozsahu príslušnej zmeny sadzby dane,
maximálne však do výšky zodpovedajúcej nárastu sadzby dane o
dvapercentuálne body.
Informácie o zmenách zmluvných podmienok podla
predchádzajúcej vety ako aj o ostatných zmenách zmluvných
podmienok (napr. rozšírenie služieb. nahradenie pôvodných
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služieb novými službami, zmena - vyradenie, preradenie alebo
zaradenie jednotlivých programových služieb z/do ponukového
Súboru programov, trvalom znížení ceny, zmenách, ktoré
nespôsobujú obmedzenie práv alebo rozšírenie povinností
Užívatel'a voči ST, zvýšenie kvalityslužieb, zmene názvu, rozsahu,
štruktúry služieb, zmene identifikačných údajov ST, rozšírenie
rozsahu služieb spojené sozvýšením cenySlužby Magio Satpokia!'
je zvýšenie ceny spojené so zvýšením nákladov na poskytovanie
Služby Magio Sat apod., a to bezohľadu naskutočnosť, či UžívateI'
je povinný služby dotknuté zmenou využívať alebo nie), je ST
oprávnený oznámiť Užívatel'ovi niektorým zostanovených spôsobov
oznamovania, a to najneskôr ku dňu účinnosti zmeny zmluvných
podmienok, ak vosobitných prípadoch nevyplýva ST povinnosť

oznámiťdanúzmenu skôr.
7. Zmena zmluvných podmienok je účinná ku dňu uvedenému

spoločnosťou STvoznámení odanejzmene zmluvných podmienok
podl'a bodu 6. tohto článku Obchodných podmienok. Ak Užívatel'
v prípade podstatnej zmeny zmluvných podmienok neodstúpi od
Zmluvy podl'a bodu8. tohto článku Obchodných podmienok, mása
za to, že s danou podstatnou zmenou zmluvných podmienok
súhlasí.

8. Užívatel', ktorý nesúhlasí s podstatnou zmenou zmluvných
podmienok, má právo odstúpiť od Zmluvy o poskytovaní Služby
Magio Sat bez sankcií, a to doručením písomného oznámenia o
odstúpení od zmluvy ST najneskôr do dátumu nadobudnutia
účinnosti zmeny zmluvných podmienok. V takomto prípade právne
účinky odstúpenia od zmluvy nastanú ku dňu nadobudnutia
účinnosti zmeny zmluvných podmienok.

9. ST si vyhradzuje právo dočasne zmeniť Tarifu na určitý vopred
stanovený čas za podmienky, že takáto zmena je na prospech
Užívatel'ov (tzv.. akcie).. V takom. prípade ST o tejto zmene
upovedomí Užívatel'ov alebo iných záujemcov o poskytovanie
Služby Magio Sat prostredníctvom niektorého zo stanovených
spôsobov oznamovania najneskôr v deň nadobudnutia účinnosti

dočasnej zmeny Tarify.
10. V prípade, že ST šetrením vykonaným po uzatvorení dodatku k

Zmluve o poskytovaní Služby Magio Sat o zmene miesta
poskytovania služby alebozmene rozsahu alebozmene parametrov
služby zistí technickú neuskutočnitelhosť dohodnutej zmeny,
dodatok k Zmluve zaniká okamihom doručenia písomného
oznámenia Užívatel'ovi o technickej neuskutočnitel'nosti predmetu
uzatvoreného dodatku. Práva a povinnosti zmluvných strán
založené Zmluvou o poskytovaní Služby MagioSatzostanú naďalej

v platnosti v pôvodnom znení. UžívateI'ani Poskytovatel' v takomto
prípade nemajú nárok na náhradu škody spôsobenej zánikom
dodatku o zmene Zmluvy.

Článok 6.ZánikZmluvy o poskytovani Služby Magio Sat
1. Zmluva opripojení Magio Satzaniká:

a) uplynutím času, naktorýbolauzatvorená,
b) písomnou dohodou zmluvných strán,
c) výpoveďou,

d) odstúpením,
e) smrťou alebozánikom Užívatel'a,
f) dňom doručenia oznámenia Užívatel'ovi o technickej

neuskutočnitel'nosti zmluvne dohodnutej služby.
2. Zmluvu o poskytovaní Služby MagioSatuzavretú na dobuneurčitú

môže Užívate!'aleboPoskytovatel' vypovedať:
a) z akéhokoľvek dôvodu .
b) ajbezudania dôvodu.

3. Výpovedná lehota je rovnaká pre obe zmluvné strany a uplynie
posledným dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom bolapísomná výpoveď doručená druhejzmluvnej
strane.

4. V prípade, ak UžívateI' vypovie Zmluvuoposkytovaní Služby Magio
Satuzavretúna dobuneurčitú preddňom jej technického zriadenia

(Aktivácie Smart karty), je povinný zaplatiť ST všetky náklady
vzniknuté v súvislosti sozriadením služby Magio Sal.

5. Užívatel' môže vsúlade s ust. § 43 ods. 4 Zákona odstúpiť od
Zmluvy, okrem prípadov uvedených v týchto Obchodných
podmienkach, aj akmuST:
a) opakovane ani po reklamácii neposkytuje verejnú službu

podl'a Zmluvy aleboju poskytuje spodstatnými vadami,
b) opakovane neodstráni reklamovanú závadu verejnej služby v

určenom čase,

c) neoznámil podstatnú zmenu zmluvných podmienok najmenej
jeden mesiac vopred, alebo ho neinformoval najmenej jeden
mesiac vopred o jeho práve odstúpiť od Zmluvy bezsankcií, ak
tieto zmeny neakceptuje, najneskôr však do troch mesiacov
odo dňa, kedy bol ST podl'a § 42 ods. 3 písm. e) Zákona
povinný oznámiť Užívateľovi podstatnú zmenu zmluvných
podmienok.

6. STmá právo odstúpiť od Zmluvy o poskytovaní Služby MagioSat,
okremprípadov uvedených v týchto Obchodných podmienkach aj
ak:
a) Užívatel' nezaplatil cenu. za poskytnutú Službu Magio Sat v

lehotesplatnosti,
b) UžívateI' pripojí také Koncové zariadenie, ktoré nesplňa

požiadavky podla osobitných všeobecne záväzných právnych
predpisovaaninavýzvu SThoneodpojí,

c) UžívateI'opakovane porušuje podmienky poskytovania Služby
Magio Satalebozneužíva Službu Magio Sat,

d) bude Služba Magio Sat alebo jej časť čoi len čiastočne

zneužitá na porušovanie všeobecne záväzných právnych
predpisov. ST nezodpovedá za žiadnu škodu spôsobenú
prerušením poskytovania akejkoľvek služby alebo jej časti na
základe odstúpenia od zmluvy o pripojení podl'a
predchádzajúcej vety,

e) sa údaje uvedené Užívatel'om dodatočne preukážu, ako
nepravdivé, čo bymohlomaťza následok vznikujmy,

f) je Užívatel' insolventný, najmä ak na majetok Užívatel'a bol
podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, ak bola na Užívatel'a
uvalená nútená správa podl'a osobitných predpisov alebo ak
vstúpildo likvidácie,

g) STeviduje vočiUžívatel'ovi pohl'adávku po lehotesplatnosti v
súvislosti s poskytovanlrn elektronických komunikačných
služieb alebotovarov a služieb inýchako sú el. komunikačné
služby.

7. Odstúpením od Zmluvy o poskytovaní Služby Magio Sat zmluva
zaniká. Odstúpenie nadobúda účinnosť posledným dňom mesiaca,
v ktoromv súlade s týmito Obchodnými podmienkami prejavvôle
oprávnenej strany odstúpiť od zmluvy je doručený druhejstrane; po
tejto dobe nemožno účinky odstúpenia od zmluvy odvolať alebo
zmeniť bezsúhlasu druhejstrany. STmôže odvolať odstúpenie od
Zmluvy o poskytovaní Služby MagioSat podané z dôvodu podl'a
bodu 6. písm. a) tohoto článku Obchodných podmienok, a to za
predpokladu, že o to Užívate!' požiadal a uhradil ST všetky dlžné
čiastky predodňom nadobudnutia účinnosti odstúpenia.

8. Smrťou fyzickej osoby, ktoráje Užívatel'om Služby Magio Satalebo
vyhlásením takejto fyzickej osoby za mŕtvu zaniká Zmluva o
poskytovaní Služby Magio Sat. Zmluva o poskytovaní Služby
Magio Sat taktiež zaniká zánikom právnickej osoby, ktorá bola
Užívatel'om Služby MagioSal.

9. STje oprávnený okamžite akosa dozvie o skutočnosti, že Užívate!'
zomrel, bol vyhlásený za mŕtveho alebo zanikol, ukončiť

poskytovanie Služby MagioSal.

Časť IV. Cena, platobnépodmienky, tarifikácia

1. Aknieje cenazaposkytovanú alebopožadovanú Službu MagioSat
dojednaná v Zmluve o poskytovaní Služby Magio Sat výslovne,
platí,žesanaňu vzťahuje Tarifa.
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2. Sadzby cienzazriadenie a poskytovanie SlužbyMagioSatvrátane
zliav, príplatkov a bezplatne poskytovaných služieb, ako aj
podmienky zaakých sasadzby uplatňujú, sú uvedené a Užívatel'ovi
fakturované vo výške a spôsobom stanoveným Tarifou, ak nie je v
Zmluve o poskytovaní Služby MagioSatdohodnuté inak.

3. V mimoriadnom prípade je ST oprávnený v Zmluve o poskytovaní
Služby Magio Sat stanoviť cenu dohodou za zriadenie
a poskytovanie Služby MagioSats ohl'adom na osobitné technické
riešenie zabezpečenia Služby Magio Sat alebo na mimoriadny
rozsah jej poskytovania.

4. Cenaza zriadenie aposkytovanie Služby MagioSat je Užívatel'ovi
vyúčtovaná po skončení fakturačného obdobiafaktúrou za služby
(ďalej len "faktúra"). Fakturačným obdobím sa rozumie spravidla
jeden kalendárny mesiac, ak nie je v Zmluve o poskytovaní Služby
Magio Sat dohodnuté inak. Pre Užívatel'ov - fyzické osoby
nepodnikatel'ov, ktorí fakturované ceny za služby hradia formou
inkasnej platby, je tlačená (papierová) forma faktúry vystavená
spravidla po skončení dvojmesačného fakturačného obdobia. Pri
dvojmesačnom fakturačnom období je fakturovaná celková cena
rozdelená nadverovnaké čiastky (sozohl'adnením zaokrúhl'ovacích
rozdielov) sdvoma lehotami splatnosti, z ktorých prvá bude
inkasovaná v mesiaci vystavenia faktúry a druhá o mesiac po
dátume splatnosti prvej čiastky, ak nie je dohodnuté inak. Pre
Užívatel'ov, ktorí majú zmluvne dohodnutú elektronickú formu
faktúry, je táto faktúra vystavená spravidla po uplynutí
jednomesačného fakturačného obdobia, ak nie je dohodnuté inak.
Deň vzniku daňovej povinnosti je deň dodania služby podl'a
platného zákona o DPH. STmá právo dodatočne fakturovať služby,
ktoré z technických príčin nebolo možné zahrnúť do faktúry za
aktuálne fakturačné obdobie.

5. Vystavená faktúra je vyhotovená spravidla v tlačenej, písomnej
forme. UžívateI' aST sa môžu dohodnúť na elektronickom
vyhotovení faktúry. Vprípade, žesi Užívatel' spôsobom určeným ST
zvolí elektronickú formu faktúry, udelu]e týmto v súlade s § 75
zákona č. 222/2004 Z.z.o daniz pridanej hodnotysúhlas nato, aby
mu ST vyúčtovával služby faktúrou vyhotovenou výlučne

v elektronickej forme(ďalej aj ako"elektronická faktúra") a beriena
vedomie, že ST mu nie je povinný zaslelať aj faktúru v tlačenej,

písomnej forme, ak Užívatel' nepožiada ojednorazové alebo
pravidelné vyhotovenie odpisu elektronickej faktúry, ktoré je
spoplatňované cenou podl'a platnejTarify.

6. Ak vystavená faktúra (vyúčtovanie ceny za poskytnuté alebo
požadované služby), bez ohl'adu na formu jej vyhotovenia nie je
Užívatel'ovi doručená alebo sprístupnená do 17 dní po skončení

jednomesačného alebo dvojmesačného fakturačného obdobia
(bod4 tejto časti Obchodných podmienok) je Užívatel' povinný túto
skutočnosť oznámiť naMiestepredaja, f-Centrumalebotelefonicky
na Centrum služieb zákazníkom ST, príp. predajcovi ST.V prípade,
že tak Užívatel' v lehote22 dní po skončení fakturačného obdobia
neurobí, považuje sa faktúra za doručenú posledným dňom tejto
lehoty. Ak Užívatel' v tejto lehoteoznámi ST,že faktúramu nebola
doručená, budemudoručený opisfaktúry.

7. Užívatel' je povinný platiť splatné čiastky cenyza poskytnuté alebo
požadované služby v lehote splatnosti, ktorá je uvedená na
príslušnej faktúre, resp. upomienke.

8. V prípade neuhradenia splatnej dlžnej čiastky zaposkytnuté alebo
požadované služby, ako aj akéhokolvek iného peňažného záväzku
Užívatel'a voči ST, je ST oprávnený účtovať Užívatel'ovi, ktorý je
právnickou osobou alebo fyzickou osobou oprávnenou na
podnikanie, úrokz omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za
každý začatý deň omeškania. V prípade neuhradenia splatnej
dlžnej čiastky za poskytnuté alebo požadované služby, ako aj
akéhokolvek iného peňažného záväzku Užívatel'a voči ST, je ST
oprávnený účtovať Užívatel'ovi, ktorý je fyzickou osobou 
nepodnikatel'om, úrok z omeškania podl'a predpisov občianskeho

práva. V prípade ak platná právna úprava stanoví vyššie úroky

z omeškania akosúdohodnuté v tomtobode, máSTnároknaúroky
z omeškania vtakejtozákonnej výške.

9. Poskytovanie Služby MagioSatpodliehadanizpridanej hodnoty vo
výške stanovenej príslušnými právnymi predpismi.

10. Užívatel' môže v Zmluve o poskytovaní Služby Magio Sat určiť
osobu Adresáta. Užívatel' aj v takom prípade naďalej výlučne

zodpovedá za to, že úhrada cien zaposkytnuté alebopožadované
služby vyúčtované v príslušnej faktúre bude uskutočnená v lehote
splatnosti. Záväzok Užívatel'a zaplatiť fakturovanú cenu
prostredníctvom bezhotovostného platobného styku je splnený
okamihom pripísania dlžnejčiastky naúčet ST.

11. ST má právo požadovať vopred platbu za požadované alebo
poskytované služby.

12. Pri prerušení poskytovania Služby Magio Sat z dôvodu Poruchy
služby Magio Sat, ktorá trvá nepretržite dlhšie ako 1 kalendárny
deň, pokiaľ Užívatel' za toto prerušenie nezodpovedá, vráti ST
Užívatel'ovi pomernú časť už zaplatenej mesačnej ceny za Službu
Magio Sat.Podmienkou je, žeUžívate!' ohlásitakétoprerušenie bez
meškania Poskytovatel'ovi, aže pri jej lokalizácii a odstraňovaní

poskytne potrebnú súčinnosť a uplatnísi svoje právo na vrátenie
pomernej časti cenyu STv lehotea spôsobom podl'a časti VII, bod
2 týchto Obchodných podmienok, inak sa má za to, že sa vzdal
svojho práva na vrátenie pomernej časti ceny za čas

neposkytovania Služby Magio Sat. Za začiatok Poruchy služby
MagioSat,pokial'nie je známy skutočný čas začiatku poruchy, sa
považuje deň a hodinaohlásenia poruchy a za koniecporuchy sa
považuje deň a hodina odstránenia poruchy. Doba prerušenia
poskytovania služby Magio Sat, pokial' nie je technicky
preukázatel'ný skutočný deň začiatku poruchy sa počíta odo dňa,

kedyboloprerušenie poskytovania Služby Magio Satohlásené aST
overené, až.dadňa odstráneniaporuchy. Vprípade prerušenia
v poskytovaní Služby Magio Sat spôsobeného Výpadkom služby
MagioSatnemáužívatel' nároknavrátenie alikvotnej čiastky začas

prerušenia.
13. ST je oprávnený započítať akékolvek svoje. pohl'adávky, ktoré má

voči Užívateľovi, vrátane pohľadávok, ktoré ešte nie sú splatné,
aleboktoréniesúpremlčané, proti akýrnkolvek pohľadávkam, ktoré
máUžívatel' voči ST.

Časť V. Ochrana informáciía dát

Článok 1.Ochrana údajov

A. Spracúvanie údajov
1. Súčasťou návrhu na uzavretie Zmluvy o poskytovaní Služby Magio

Sat je súhlas Žiadateľa, resp. osoby oprávnenej konať v mene
Žiadatel'a so spracúvaním jeho osobných údajov v zmysle
všeobecne záväzných právnych predpisov o ochrane osobných
údajov.

2. ST je oprávnený získavať a spracúvať osobné údaje a iné údaje
Užívatel'ov v nevyhnutnom rozsahu podl'a tlačiva "Zmluva
o poskytovaní Služby MagioBat"a priloženej dokumentácie, akosú
najmä obchodné menoa sídlo právnickej osoby alebo obchodné
menoa miesto podnikania podnikatel'a fyzickej osoby aleboosobné
údajefyzickej osoby, ktorými sú meno, priezvisko, akademický titul
a adresa, rodné číslo, číslo identifikačného preukazu alebo iného
dokladutotožnosti aštátna príslušnosť pre účely:

a) uzavretia aplneniaZmluvy o poskytovaní Služby MagioSat, jej
zmeny aleboukončenia,

b) fakturácie vyúčtovania úhrady, prijímania a evidencie platieb a
evidencie pohl'adávok.

3. Tieto údaje bude ST spracúvať po dobu platnosti Zmluvy
o poskytovaní Služby Magio Sat, ako aj po jej skončení v prípade
vyúčtovania úhrad alebo evidencie a vymáhania pohl'adávok STza
poskytnuté služby, v prípade vybavovania podaní Užívatel'a alebo
splnenia zákonných podmienok pre uplatnenie právalebosplnenia
inýchpovinností uložených zákonom nauplatnenie práv.
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4. ST je na základe príslušných právnych predpisov oprávnený bez
súhlasu Užívatel'a spracúvať titul, meno, priezvisko a adresu
Užívatel'a pre potrebypoštového stykuSTs Uživatel'om íi evidencie
týchtoúdajov.

5. STje oprávnený bezsúhlasu Užívatel'a spracúvať:

a) aj inéúdaje,ktoréo Užívatel'ovi získaa
b) údajeo Užívatel'ovi i po skončení Účelu ich spracúvania.
Spracúvanie podl'a predchádzajúcej vetyje možnévýlučne všakza
podmienky, že takéto spracúvanie bez súhlasu je dovolené
príslušnými právnymi predpismi (napr. ak je to nevyhnutné na
ochranu zákonných práv a právom chránených záujmov ST) a len
v nevyhnutnom rozsahu a nanevyhnutnú dobu.

B. Spracúvanie údajov namarketingové účely

1. ST je oprávnený spracúvať titul, meno, priezvisko, adresu na
zasielanie marketingových ponúkv rámcipriamehomarketingu.

2. STje taktiežoprávnený spracúvať telefónnea faxové číslo a adresu
elektronickej poštyUžívatel'a, ktoréSTzískalv súvislosti s predajom
tovaru a služiebna kontaktovanie Užívateľa za účelom priameho
marketingu svojich, spoločnosťou ST poskytovaných produktov
a služieb, formou zasielania elektronickej pošty. Elektronickou
poštou sa pritom rozumie akákolvek textová, hlasová, zvuková či

obrazová správa zaslaná prostredníctvom verejnej' siete, ktorú
možnouložiť vsietialebov koncovom zariadenípríjemcu,kýmsi ju
príjemcanevyzdvihne (napr.SMS, MMS,emaily).

3. Nazáklade súhlasu Užívatel'a je STtaktiežoprávnený spracúvať aj
telefónne číslo, a to na kontaktovanie na účely priameho
marketingu.

4. Na základe súhlasu Užívatel'a je ST taktiež oprávnený na
marketingové účely (napr. vypracovanie adresných ponúk
produktov a služieb Poskytovatel'a alebo iných osôb, vývoj
produktov a služieb a ich uvádzanie na trh) spracúvať aj údaje
Užívatel'a podlabodu A. 2. tejto časti Obchodných podmienok.

5. Na zák'lade súhlasu. Užívatel'a je ST taktiežoprávnený spracúvať
údajepodl'a bodu B.l ažB.3' aj nakontaktovanieUžívatela ohl'adne
marketingových ponúk tretích osôb, pričom je oprávnená
kontaktovať Užívatela tak volaním ako aj prostredníctvom
elektronickej pošty.

6. Užívatel' má právokedykoľvek bezplatne. odvolať svoj súhlas podi'a
bodov B.l až 8.2, resp. odmietnuť používanie jeho údajov podľa

bodovB.3ažB.5,ato prejavom vôledoručeným dodispozícieST.

C. Kopírovanie anahrávanie
1. Na základe súhlasu Užívatel'a je ST oprávnený získavať osobné

údaje Užívatel'a aj vyhotovovaním odpisov, kopírovaním alebo
skenovaním verejných listín a dokladov predložených Užívatel'om
aleboinýmvhodným spôsobom.

2. ST je oprávnený nahrávať volania na čísla liniek Telefonického
centra služieb zákazníkom ST a na vyhotovovanie a ukladanie
zvukových záznamov z týchto volaní, t. j. záznamov týkajúcich sa
osoby Užívatel'a alebo prejavov jeho osobnej povahy, taktiež na
použitie takto získaných záznamov na účely vyhodnocovania
požiadaviek Užívatel'a, rozsahu a kvality služieb poskytovaných
Užívatel'ovi, ako aj posudzovania a vybavovania sťažností

a podnetov Užívatel'ov. Nahrávanie sa uskutočňuje až po zaznení
hlásky o nahrávaní. V prípade, ak volajúca osoba nesúhlasí s
vyhotovením takéhotozvukového záznamu, môžepo zaznení hlásky
ukončiť telefonické spojeniea obrátiť sa so svojoupožiadavkou na
STinýmvhodným spôsobom.

D. Spôsob spracúvania osobných údajov
1. ST bude spracúvať osobné údaje Užívatel'a, ktoré je oprávnený

spracúvať na základe príslušných. právnych predpisov alebo na
základe súhlasu Užívatel'a s použitímautomatizovaných, čiastočne

automatizovaných alebo iných ako'automatizovaných prostriedkov
spracúvania. ST zlikviduje osobné údaje bezodkladne po tom, čo
budesplnenáposledná z nasledujúcich podmienok:

a) všetkyzmluvyUžívatel'a boli ukončené,
b) Užívatel'splnil všetkyzáväzky voči ST,
c) všetky podania Užívatel'a sú spoločnosťou ST vybavené a

osobné údaje nie sú nevyhnutné pre splneniepovinnostíST
uložených všeobecne záväzným právnym predpisom,

d) boli dosiahnuté všetkyúčely spracúvania. Týmnie je dotknuté
oprávnenie ST spracúvať osobné údaje Užívatel'a na účely

poštového styku.
2. STje oprávnený v súlades príslušnými právnymi predpismi poveriť

spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa, ktorý bude
spracúvať osobné údaje v mene ST (napr. tretie osoby
zabezpečujúce prípravu a výrobu tlačených materiálov a
dokumentov určených Užívatel'om, ich distribúciu; tretie osoby,
ktoré sú oprávnené vymáhať a inkasovať pohl'adávky ST voči

Užívatel'ovi, obchodných zástupcov ST alebo iné subjekty, ktoré
budú na základe poverenia ST konať v jej mene pri poskytovaní
služieb alebo pri výkone inej činnosti súvisiacej s poskytovaním
služieb, a to na účely poskytovania služieb a v súvislosti s ich
poskytovaním a pod.). Sprostredkovatel' je oprávnený spracúvať

osobné údaje len v rozsahu a za podmienok dojednaných so
spoločnosťou STv písomnej zmluve alebov písomnom poverení.

3. ST sa zaväzuje, že zabezpečí náležité opatrenia na ochranu
identifikačných a iných osobných údajov, ako aj informácií o
Užívatel'ovi v súlades platnýmiprávnymi predpismi.

E. Poskytovanie údajov
1. UžívateI' berie na vedomie, že ST je oprávnený poskytovať

informáciea údaje uchovávané pri poskytovaní SlužbyMagioSatv
nevyhnutnom rozsahu:
a) tretím osobám (vrátane inkasných spoločností), ktoré ST

poverí vymáhaním pohl'adávok alebo uplatnením iných
oprávnených' práv .ST voči Užívatel'ovi, a to za účelom
uplatnenia pohľadávok a iných práv ST, vrátane prípadu
postúpenia pohľadávok STna tretiu osobu, a to aj poskončení
zmluvného vzťahu s Úžívatel'om,

b) súdom a iným orqánorn verejnej'správy, ak je to potrebné na
uplatnenie práv ST voči Užívatel'ovi alebo splnenie zákonnej
povinnosti ST,

c) obchodným zástupcom ST alebo iným subjektom, ktorí budú
na základe poverenia ST konať v jej mene ako
sprostredkovatelia pri poskytovaní služieb (vrátane ich
objednávania, aktiváciea vybavovania reklamácií).

2. Na základe súhlasu Užívatel'a je ST oprávnený poskytnúť jeho
údaje uvedené v bod~.A.2., B.l. až B.3. osobám, ktoré sú členmi

skupiny Slovak Telekom Group alebo Deutsche Telekom Group
alebo ktoré sú voči materskej spoločnosti zo skupiny Slovak
Telekom Group alebo Deutsche Telekom Group alebo voči ST
priamo alebo sprostredkovane v' postavení ovládajúcej alebo
ovládanej osoby podi'a ust. § 66 a Obchodného zákonníka. Po
poskytnutí údajov týmto osobám sú tieto osoby oprávnené
spracúvať poskytnuté údajena rovnaké účely, na akéje na základe
príslušných právnych predpisovalebona základe súhlasu Užívatel'a
oprávnená spracúvať ST.

F. Poučenie oprávach dotknutej osoby
1. V zmysle § 20 zákonaČ. 428/2002Z. z. o ochrane osobných údajov

(ďalej len "Zákon o ochrane osobných údajov") majú Koncový
užívate!' a Účastník ako dotknuté osobyprávo na základe písomnej
žiadostiod STvyžadovať

a) vo všeobecne zrozumitel'nej forme informácie o stave
spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme v
rozsahu podl'a§ 26 ods. 3 Zákonao ochrane osobných údajov; pri
vydaní rozhodnutia podla § 20 ods. 4 písm. b) Zákona o ochrane
osobných údajov je. dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s
postupomspracúvania a vyhodnocovania operácii,
b) vo všeobecne zrozurnitel'nej forme presné informácieo zdroji, z
ktoréhozískaljej osobné údajehaspracúvanie,
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4. ST je na základe príslušných právnych predpisov oprávnený bez
súhlasu Užívatel'a spracúvať titul, meno, priezvisko a adresu
Užívatel'a pre potrebypoštového stykuSTs Uživatel'om íl evidencie
týchtoúdajov.

5. STje oprávnený bezsúhlasu Užívatel'a spracúvať:

a) aj iné údaje,ktoréo Užívatel'ovi získaa
b) údajeo Užívateľovi i po skončení Účelu ich spracúvania.
Spracúvanie podl'a predchádzajúcej vetyje možnévýlučne všakza
podmienky, že takéto spracúvanie bez súhlasu je dovolené
príslušnými právnymi predpismi (napr. ak je to nevyhnutné na
ochranu zákonných práv a právom chránených záujmov ST) a len
v nevyhnutnom rozsahu a nanevyhnutnú dobu.

B. Spracúvanie údajov namarketingové účely

1. ST je oprávnený spracúvať titul, meno, priezvisko, adresu na
zasielanie marketingových ponúkv rámcipriamehomarketingu.

2. STje taktiežoprávnený spracúvať telefónnea faxové číslo a adresu
elektronickej poštyUžívatela, ktoréSTzískalv súvislosti s predajom
tovaru a služiebna kontaktovanie Užívatela za účelom priameho
marketingu svojich, spoločnosťou ST poskytovaných produktov
a služieb, formou zasielania elektronickej pošty. Elektronickou
poštou sa pritom rozumie akákol'vek textová, hlasová, zvuková či

obrazová správa zaslaná prostredníctvom verejnej' siete, ktorú
možnouložiť vsieti alebov koncovom zariadenípríjemcu,kýmsi ju
príjemcanevyzdvihne (napr.SMS, MMS, emaily).

3. Nazáklade súhlasu Užívatel'a je STtaktiežoprávnený spracúvať aj
telefónne číslo, a to' na kontaktovanie na účely priameho
marketingu.

4. Na základe súhlasu Užívatel'a je ST taktiež oprávnený na
marketingové účely (napr. vypracovanie adresných ponúk
produktov a služieb Poskytovateľa alebo iných osôb, vývoj
produktov a služieb a ich uvádzanie na trh) spracúvať aj údaje
Užívatel'a podlaboduA.2. tejto časti Obchodných podmienok.

5. Na zák'lade súhlasu, Užívatel'a je ST taktiežoprávnený spracúvať
údajepodľa bodu B.1 ažB.3'aj lia kontaktovanie Užívatel'a chladne
marketingových ponúk tretích osôb, pričom je oprávnená
kontaktovať Užŕvatela rtak volaním ako aj prostredníctvom
elektronickej pošty.

6. Užívateľ má právokedykol'vek bezplatne, odvolať svoj súhlas podla
bodov 8.1 až 8.2, resp. odmietnuť používanie jeho údajov podla
bodovB.3ažB.5,ato prejavom vôledoručeným dodispozícieST.

C. Kopírovanie anahrávanie
1. Na základe súhlasu Užívateľa je ST oprávnený získavať osobné

údaje Užívatel'a aj vyhotovovaním odpisov, kopírovaním alebo
skenovaním verejných listín a dokladov predložených Užívatel'om
aleboinýmvhodným spôsobom.

2. ST je oprávnený nahrávať volania na čísla liniek Telefonického
centra služieb zákazníkom ST a na vyhotovovanie a ukladanie
zvukových záznamov z týchto volaní, t. j. záznamov týkajúcich sa
osoby Užívatel'a alebo prejavov jeho osobnej povahy, taktiež na
použitie takto získaných záznamov na účely vyhodnocovania
požiadaviek Užívatel'a, rozsahu a kvality služieb poskytovaných
Užívatel'ovi, ako aj posudzovania a vybavovania sťažností

a podnetov Užívatel'ov. Nahrávanie sa uskutočňuje až po zaznení
hlásky o nahrávaní. V prípade, ak volajúca osoba nesúhlasí s
vyhotovením takéhotozvukového záznamu, môžepo zaznení hlásky
ukončiť telefonickéspojeniea obrátiť sa so svojou požiadavkou na
STinýmvhodným spôsobom.

D. Spôsob spracúvania osobných údajov
1. ST bude spracúvať osobné údaje Užívatel'a, ktoré je oprávnený

spracúvať na základe príslušných.právnych predpisov alebo na
základe súhlasuUžívateľa s použitím automatizovaných, čiastočne

automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov
spracúvania. ST zlikviduje osobné údaje bezodkladne po tom, čo
budesplnenáposledná z nasledujúcich podmienok:

a) všetkyzmluvyUžívatel'a boli ukončené,
b) Užívatel'splnil všetkyzáväzky voči ST,
c) všetky podania Užívateľa sú spoločnosťou ST vybavené a

osobné údaje nie sú nevyhnutn.é pre splneniepovinnostíST
uložených všeobecne záväzným právnym predpisom,

d) boli dosiahnuté všetkyúčely spracúvania. Týmnieje dotknuté
oprávnenie ST spracúvať osobné údaje Užívatel'a na účely

poštového styku.
2. STje oprávnený v súlades príslušnými právnymi predpismi poveriť

spracúvaním osobných údajov sprostredkovatel'a, ktorý bude
spracúvať osobné údaje v mene ST (napr. tretie osoby
zabezpečujúce prípravu a výrobu tlačených materiálov a
dokumentov určených Užívatel'om, ich distribúciu; tretie osoby,
ktoré sú oprávnené vymáhať a inkasovať pohl'adávky ST voči

Užívatel'ovi, obchodných zástupcov ST alebo iné subjekty, ktoré
budú na základe poverenia ST konať v jej mene pri poskytovaní
služieb alebo pri výkone inej činnosti súvisiacej s poskytovaním
služieb, a to na účely poskytovania služieb a v súvislosti s ich
poskytovaním a pod.). Sprostredkovatel' je oprávnený spracúvať

osobné údaje len v rozsahu a za podmienok dojednaných so
spoločnosťou STv písomnej zmluve alebov písomnom poverení.

3. ST sa zaväzuje, že zabezpečí náležité opatrenia na ochranu
identifikačných a iný~h osobných údajov, ako aj informácií o
Užívatel'ovi v súlades platnýmiprávnymi predpismi.

E. Poskytovanie údajov
1. Užívateľ berie na vedomie, že ST je oprávnený poskytovať

informáciea údaje uchovávané pri poskytovaní SlužbyMagioSatv
nevyhnutnom rozsahu:
a) tretím osobám (vrátane inkasných spoločností), ktoré ST

poverí, ,vymáhaním pohl'adávok alebo uplatnením iných
oprávnených práv 'ST voči Užívatel'ovi, a to za účelom

uplatnenia pohľadávok a iných práv ST, vrátane prípadu
postúpenia pohľadávok STnatretiu osobu, a to aj poskončení
zmluvného vzťahu sÚžívatel'om,

b) súdom a iným orgánom verejnej"správy, ak je to potrebné na
uplatnenie práv ST voči Užívatel'ovi alebo splnenie zákonnej
povinnosti ST,

c) obchodným zástupcom ST alebo iným subjektom, ktorí budú
na základe poverenia ST konať v jej mene ako
sprostredkovatelia pri poskytovaní služieb (vrátane ich
objednávania, aktivécle a vybavovania reklamácií).

2. Na základe súhlasu Užívatel'a je ST oprávnený poskytnúť jeho
údaje uvedené v bod~>A.2., 8.1. až B.3. osobám, ktoré sú členmi

skupiny Slovak Telekom Group alebo Deutsche Telekom Group
alebo ktoré sú voči materskej spoločnosti zo skupiny Slovak
Telekom Group alebo Deutsche Telekom Group alebo voči ST
priamo alebo sprostredkovane v" postavení ovládajúcej alebo
ovládanej osoby podl'a ust. § 66 a Obchodného zákonníka. Po
poskytnutí údajov týmto osobám sú tieto osoby oprávnené
spracúvať poskytnuté údajena rovnaké účely, na akéje na základe
príslušných právnych predpisovalebona základe súhlasu Užívatel'a
oprávnená spracúvaťST.

F.Poučenie o právach dotknutej osoby
1. V zmysle § 20 zákonač. 428/2002Z. z. o ochraneosobných údajov

(ďalej len "Zákon o ochrane osobných údajov") majú Koncový
užívatel' a Účastník ako dotknuté osobyprávo na základe písomnej
žiadostiod STvyžadovať

a) vo všeobecne zrozumitelhej forme informácie o stave
spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme v
rozsahu podla § 26 ods. 3 Zákonao ochrane osobných údajov;pri
vydaní rozhodnutia podl'a§ 20 ods. 4 písm. b) Zákona o ochrane
osobných údajov je. dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s
postupomspracúvania a vyhodnocovania operácií,
b) vo všeobecne zrozurnitel'nej forme presné informácieo zdroji, z
ktoréhozískal jej osobnéúdajenaspracúvanie,
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c) vo všeobecne zrozumitel'nej forme odpis jej osobných údajov,
ktorésúpredmetom spracúvania,
d) opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych
osobných údajov, ktorésúpredmetomspracúvania,
e) likvidáciu jej osobných údajov, ak bol splnený účel ich
spracúvania; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady
obsahujúce osobné údaje,môžepožiadať o ich vrátenie,
f) likvidáciujej osobných údajov,ktoré sú predmetomspracúvania,
ak došlok porušeniu Zákonao ochraneosobných údajov.
Právo dotknutejosobymožnoobmedziť len podl'a písmena d) a el,
ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho
uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, ale?o by
boli porušené práva a slobody iných osôb. ST v prípadoch podl'a
písmena b) a c) môže požadovať úhradu vo výške, ktorá nesmie
prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením
kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním
informáciedotknutejosobe, ak osobitnýzákonneustanovuje inak.

2. Dotknutáosobana základe bezplatnejpísomnej žiadostimá právo
u STnamietaťvoči

a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú
alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej
súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 7 ods. 4 písm. d)
Zákonao ochraneosobných údajovna účely priamehomarketingu
v poštovom styku,alebo
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 7 ods. 4 písm. d)
Zákonao ochraneosobných údajovna účely priamehomarketingu.

3. Dotknutá osoba na základe bezplatnej písomnej žiadosti alebo
osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u ST kedykolvek
namietať

a) voči spracúvaniu osobných údaiov v prípadochpodl'a§ 7 ods. 4
písm. a), el, f) alebo g) Zákona o ochrane osobných údajov
vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o
neoprávnenom zasahovaní do jej práva právom chránených
záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto
spracúvaním osobných údajov poškodené: ak tomu nebránia
zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je
oprávnená, ST je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie
dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a
zlikvidovaťihned', akoto okolnostidovolia,
b) a nepodrobiť sa rozhodnutiu ST, ktoré by malo pre ňu právne
účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá
výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej
osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať ST o
preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od
automatizovanej formy spracúvania, pričom STje povinnýžiadosti
dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri
preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe
preskúmania a výsledku zistenia ST informuje dotknutú osobu v
lehote 30 dní od prijatia požiadavky. Dotknutá osoba nemá toto
právo iba v prípade,ak to ustanovuje osobitnýzákon, v ktorom sú
opatreniana zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby,
alebo ak rozhodnutie bolo prijaté v priebehu uzatvárania alebo
plnenia zmluvy uzatváranej medzi ST a dotknutou osobou za
predpokladu, že sa vyhovelo požiadavke dotknutej osoby,ktorá je
obsahom zmluvy, alebo dotknutej osobe bolo na základe dohody
udelené právo kedykolvek počas platnosti zmluvy uplatniť svoj
názor.

4. Dotknutáosobamá právo nesúhlasiť s rozhodnutím ST uskutočniť

prenos osobných údajov do tretej krajiny, ktorá nezaručuje

primeranú úroveň ochrany až po ich získaní, a odmietnuť prenos
svojich osobných údajov do takejto tretej krajiny, ktorá, ak sa má
prenosvykonaťna písomného súhlasu dotknutejosoby.

5. Dotknutáosobapri podozrení, žejej osobnéúdajesa neoprávnene
spracúvajú, môže podať o tom oznámenie úradu na ochranu
osobných údajov.

6. ST vyhovie požiadavkám dotknutej osoby podla tejto časti a
písomne ju informujenajneskoršie do 30 dní od ich prijatia.

Časť VL Rozsah zodpovednosti zmluvných strán

ST a Užívatel' zodpovedajú za škody nimi spôsobené v dôsledku
porušenia zákonných povinností, Zmluvy o poskytovaní Služby Magio
Sat, Obchodných podmienok a Tarify s výnimkou ak preukážu,.že
porušenie povinnostíbolo spôsobené Vyššou mocou,ak v Obchodnych
podmienkach nie je uvedené inak. Zmluvné strany si navzájom
nezodpovedajú zanepriameškody,následné škodya ušlýzisk,aknie je
dohodnutéinak.

Článok 1.Rozsah zodpovednosti ST
1. ST zodpovedá Užívatel'ovi za škody, ktoré mu ST spôsobil

zavineným porušením povinností vyplývajúcich zo Zmluvy
o poskytovaní SlužbyMagioSata z týchto Obchodných podmienok
v rozsahu a spôsobomupraveným v Zmluve o poskytovaní Služby
MagioSata Obchodných podmienkach.

2. Zodpovednosť ST za škody spôsobené v dôsledku neposkytnutia,
čiastočného poskytnutia, vadnéhoposkytnutia SlužbyMagioSat je
obmedzená na povinnosť vrátiť pomernúčasť užzaplatenejcenyza
neposkytnutú, čiastočne alebovadneposkytnutú SlužbuMagioSat,
resp. pomerne znížiť cenu za Službu Magio Sat za obdobie
neposkytnutia, čiastočného alebo vadného poskytnutia Služby
MagioSat.STnie je povinnýnahradiťUžívatel'ovi škodyprevyšujúce
výšku ceny za neposkytnutú, čiastočne alebo vadne poskytnutú
SlužbuMagioSat.

3. ST nezodpovedá za škody .spôsobené Užívatel'ovi zariadením vo
vlastníctve ST,prostredníctvom ktoréhoje Užívatel'ovi poskytovaná
Služba Magio Sat za predpokladu,' 'že škoda.nebola spôsobená
zavinením zo stranyST,najmä ak zariadenie nebolo správne, resp.
s náležitoustarostlivosťou užívané, nastavené aleboumiestnené.

4. ST nezodpovedá za škody, ktoré vznikli a súvisia s obsahom
vysielania televíznych a rozhlasových programových služieb, ktoré
sú dostupné prostredníctvom Služby Magio Sat a ani za škodu
spôsobenú prerušením vysielania z dôvodovnastranevysielatel'a.

5. ST nezodpovedá za kvalitu poskytovanej Služby Magio Sat ani
vzniknutú škodu v prípade, ak Užívatel' použije nevyhovujúce
technické Koncové zariadenie, ktoré nesplňa obvyklé technické
parametre alebo sa jedná o zariadenie typu STB, ktoré nebolo
doporučené ST aleboňespfňa minimálne technické a prevádzkové
parametre pre jehovyužitiespoločne soSlužbouMagioSat.

6. STje povinnýv prípade vznikuškody,za ktorú zodpovedá, uhradiť

Užívatel'ovi škodu v rozsahu určenom v tejto časti Obchodných
podmienok,nievšakušlýzisk.

7. Užívatel' nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie povinností
ST bolo spôsobené konaním Užívatel'a alebo nedostatkom
súčinnosti, na ktorú bol povinný. Užívatel' nemánárokna náhradu
tej časti škody, ktorá bola spôsobená nesplnením jeho povinnosti
ustanovenej právnymi predpismi vydanými za účelom

predchádzania vznikuškodyaleboobmedzenia jej rozsahu.
8. Škodasauhrádza v peniazoch, ak savšakstranydohodnúa akje to

možnéa účelné, STnahradíškoduuvedením do predošléhostavu.
9. ST nezodpovedá za prípadné škody vzniknuté prezradením PIN

kódu.
10. ST nezodpovedá za škody vzniknuté prevádzkou rozvodov a

zariadení, ktoré nie sú vo vlastníctve ST a prostredníctvom ktorých
je SlužbaMagioSatposkytovaná.

11. ST nezodpovedá za služby sprístupnené prostredníctvom Služby
MagioSat,ktorésúposkytované treťou stranou.

12. STnezodpovedá za škodyspôsobené neoprávneným nakladaním s
osobnými a inými údajmi Užívatel'ov treťou stranou, ktoré boli zo
strany ST poskytnuté tretej strane za účelom vyúčtovania služieb
poskytnutých treťou stranou pokial' bola služba dostupná
prostredníctvom SlužbyMagioSat.
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Článok 2.Rozsah zodpovednosti Užívateľa
1. Užívate!' zodpovedá za úkony, ktoré uskutočnil pri zriadení a

využívaní Služby Magio Sat osobne, ktoré uskutočnila osoba
využívajúca Službu Magio Sat s jeho súhlasom alebo ktoré
uskutočnila tretia osoba pri využívaní SlužbyMagioSat zneužijúc
prostriedky Užívatel'a používané na prístup k Službe Magio Sat,
najmäzneužitím PIN kódu alebo iných údajov, za ochranu ktorých
zodpovedá výlučne UžívateI'.

2. Užívatel', ktorý neoprávnene využíva Službu Magio Sat alebo
telekomunikačné zariadenia ST, je povinný zaplatiť všetky úhrady
podl'a Tarify za čas neoprávneného využívania Služby Magio Sat
alebozariadenia.

3. Užívatel' zodpovedá podl'a všeobecne záväzných právnych
predpisov za škodu, ktorá vznikne STna jeho zariadeniach, ako aj
zainé škody, ktoréspôsobí ST.

4. Ak si Užívatel' zvolí ako spôsob zriadenia formu Samoinštalácie,
zodpovedá tiež za správne vykonanie všetkých úkonovpotrebných
na zriadenie ako aj za prípadné škody, ktoré nesprávnym
vykonaním úkonovPoskytovatel'ovi alebotretímstranám vznikli.

5. Užívatel' zodpovedá za utajenie hesiel a PIN kódov potrebných k
administrácii Služby Magio Sat pred ich zneužitím a za prípadné
škodyvzniknuté ich prezradením. Priprezradení alebopodozrení z
prezradenia heslaje Užívatel' povinnýbezodkladne požiadať ST o
zmenu hesla.

6. UžívateI' zodpovedá za všetky škody, ktoré spôsobí použitím
Koncového zariadenia, ktoré nebolo dodané Poskytovatel'om a je
použité pri užívaní Služby MagioSat.

7. ST nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie povinností
Užívatel'a bolo spôsobené konaním ST alebo nedostatkom
súčinnosti, na ktorú bol STpovinný. STnemánárokna náhradu tej
časti škody, ktorá bola spôsobená nesplnením jeho povinnosti
ustanovenej právnymi predpismi vydanými za účelom

predchádzania vzniku škodyaleboobmedzenia jej rozsahu.
8. Škodasauhrádza v peniazoch, aksavšakstranydohodnú a akje to

možné a účelné, Užívatel' nahradíškodu uvedením do predošlého
stavu.

Článok 3.Poruchy, servisný zásah apravidelná údržba
1. Užívatel' nahlasuje Poruchu službyMagioSat alebozníženú kvalitu

SlužbyMagioSat dvomispôsobmi: telefonicky na bezplatnú linku
podpory internetových služieb 0800 123777 alebo e-mailom na
magiosat@t-eom.sk

2. O preukázanej Poruche službyMagioSat spíše STprotokol.Pokial'
čas odstránenia Poruchy služby Magio Sat presiahne 1 deň (vid'
Časť IV,bod 12),má Užívatel' nárokna zníženie mesačnej úhrady
alebojej časti zapoužívanie SlužbyMagioSat o 1/30 zakaždýdeň
trvaniaPoruchy služby MagioSat od jej nahlásenia Užívatel'om po
jej odstránenie.

3. Za Poruchu službyMagioSatsanepovažuje Výpadok službyMagio
Sataleboprechodne znížená kvalitaSlužbyMagioSat.

4. Za Poruchu služby Magio Sat sa nepovažuje prerušenie
poskytovania Služby MagioSatzavinené Užívatel'om.

5. Za Poruchu služby Magio Sat sa nepovažuje nefunkčnosť Služby
MagioSatspôsobená Vyššou mocou.

6. V prípade Výpadku Služby Magio Sat z dôvodu bližšie
nešpecifikovanej chyby môže ST ponúknuť vykonanie servisného
zásahu (výjazd technika) na strane Užívatel'a. Takýto zásah je
platenou službou v zmysle platných podmienokpre servisný zásah
uvedenou v Tarife.

7. ST je oprávnený dočasne pozastaviť alebo obmedziť poskytovanie
Služby Magio Sat za účelom vykonania nevyhnutnej pravidelnej
údržby prevádzkových zariadení využívaných na poskytovanie
Služby Magio Sat. Takéto prerušenie alebo obmedzenie je ST
oprávnený vykonať po nevyhnutný čas, každýštvrtokv kalendárnom
mesiaci, vdobenepresahujúcej časový rámecod00:00hod- 06:00
hod dňa, na ktorý pripadne vykonanie nevyhnutnej pravidelnej
údržby. Čas vykonania pravidelnej údržbyprevádzkových zariadení

sa nepovažuje za poruchu služby. O vykonaní pravidelnej údržby
informuje ST Užívatel'ov prostredníctvom svojej webovskej stránky
alebo iným vhodným spôsobom. Za čas prerušenia poskytovania
Služby Magio Sat podl'a tohto odseku neprislúcha Užívatel'ovi
náhrada zodpovedajúca dobe prerušenia alebo obmedzenia v
poskytovaní Služby MagioSat.

8. STmôže pozastaviť aleboobmedziť poskytovanie SlužbyMagioSat
aj mimočasu definovaného v ods.8, pokial'je toto potrebné pre iné
plánované činnosti súvisiace s údržbou zariadenívyužfvaných na
poskytovanie Služby Magio Sat. Pred týmto prerušením. je ST
povinné oznámiť vopred a včas Užívatel'om dátuma čas prerušenia
bud' priamo alebo iným vhodným spôsobom. Táto povinnosť sa
nevzťahuje na čas mimoriadnej situácie. Za čas prerušenia
poskytovania služby Magio Sat podl'a tohto odseku neprislúcha
Užívatel'ovi náhrada zodpovedajúca dobe prerušenia alebo
obmedzenia vposkytovaní Služby MagioSat. .

Časf VII. Reklamačný poriadok a mechanizmus na
urovnanie sporov

1. Užívatel' má právouplatniť si reklamáciu vo vecisprávnosti úhrady
za poskytnutú alebo požadovanú Službu Magio Sat alebo kvality
poskytnutej Služby Magio Sat. Reklamácia vo veci kvality
poskytnutej službysamôžeuplatniť vo vzťahu k .vadetechnického
prostriedku využívaného naposkytovanie SlužbyMagioSat,ktorýje
vovlastníctve Poskytovatel'a (napr.Smartkarta)alebopokial'satýka
funkčnosti, obmedzenej funkčnosti, resp. nefunkčnosti systému
Podmieneného prístupu, ktorý sa prejaví najmä tým, že Užívatel'
nemôže z dôvoduPoruchy službyMagioSat využívať Podmienený
prístup k televíznym a/alebo. rozhlasovým programom a/alebo
k Doplnkovým službám MagioSat.

2. Reklamáciu vo veci správnosti úhrady za poskytnutú alebo
požadovanú službu alebona kvalituposkytnutej službyje Užívatel'
oprávnený uplatniť osobne do písomného protokolu na
ktoromkol\1ek miestepredajaT-Centrum, v značkovej predajniST,u
príslušného predajcu alebo písomnou formou na adresu uvedenú
na faktúre, a to v lehote najneskôr do posledného dňa

nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom bola faktúra
Užívatel'ovi doručená alebo zaniklaskutočnosť zakladajúca dôvod
na podanie reklamácie. Vprípade pokračujúcej alebo trvajúcej
skutočnosti zakladajúcej dôvodpodaniareklamácie, môžeUžívatel'
podať reklamáciu kedykôlvek počas trvaniatejto skutočnosti. Na
podnet zaslaný elektronicky, faxom alebo iným spôsobom ako
písomnou formou sal1eprihliada ako na reklamáciu, pokial'nie je
doplnenýo písomnú formunajneskôr dotroch pracovných dní.

3. V písomnej reklamácii je UžívateI'povinný uviesť svojeidentifikačné

údaje a jasným a zrozumitel'ným .spôsobom opísať predmet
reklamácie.

4. V prípadepodaniareklamácie splnomocnenou osobou je potrebné
k reklamácii priložiť písomnú plnúmoc.

5. Reklamácia vo veci prešetrenia úhradynemá odkladnýúčinok na
zaplatenie úhradyza poskytnutú alebo požadovanú Službu Magio
Sat.

6. ST písomne oznámi Užívatel'ovi výsledok prešetrenia reklamácie
podl'a závažnosti reklamovanej vady najneskôr v lehote do 30 dní
ododňa doručenia reklamácie.

7. V prípade, ak bola vo veci neposkytovania Služby Magio Sat zo
stranySTreklamácia uznaná, má Užívateľ v súlade s časťou IV.bod
12 právona vrátenie pomernej časti ceny za čas trvania Poruchy
služby Magio Sat a právo na opravu alebo výmenu vadného
zariadenia Poskytovatel'a.

8. ST a UžívateI' sa dohodli, že všetky prípadné spory vzniknuté v
súvislosti s plnením záväzkov podl'a Zmluvy o poskytovaní Služby
Magio Sat budú prednostne riešiť mimosúdnou cestou, a to
rokovaniami alebo vzájomnou dohodou. V prípade, ak zmluvné
strany nevyriešia vzájomné spory mimosúdnou cestou, zmluvné
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stranysú oprávnené riešiť tieto spory v zmyslepríslušných platných
právnychpredpisovSR.

9. Užívate!' je v súlade s ust. § 73 ods. 1 Zákona(mimosúdne riešenie
sporov)oprávnenýpredložiť Telekomunikačnému úraduSlovenskej
republiky spor týkajúci sa správnosti úhrady a kvality verejnej
služby,o ktorom sa uskutočnilo reklamačné konanie a Užívatel' nie
je so spôsobomvybavenia reklamáciespokojný.

Časf ViU. Doručovanie písomnosti

1. Akékolvek písomnosti je ST povinný doručiť druhej straneosobne
alebo prostredníctvom pošty na adresu uvedenú v príslušnej
Zmluveo poskytovaní SlužbyMagio Sat s výnimkoutých spôsobov
doručenia písomností,. ktoré je podl'a ustanovení týchto
Obchodných podmienok možné realizovať aj neadresným
spôsobom, napr. oznamom realizovaným prostredníctvom Miesta
predaja, I-Centrum, internetových stránok Poskytovatel'a a pod
(napr. akcie,zmenyObchodnýchpodmienok).

2. Písomnosti, ktoré je Užívatel' povinný alebo oprávnený doručovať
Poskytovate!'ovi, je Užívate!' povinný doručiť na Miesto predaja, T
Centrum alebo na adresu sídla Poskytovatel'a alebo na adresu
Centraslužiebzákazníkom.

3. Po uzavretí Zmluvy o poskytovaní Služby Magio Sat je Užívatel'
povinnýpísomneoznámiť STkaždú zmenuadresyna doručovanie.

Až do okamihu doručenia oznámenia o zmene adresy ST sa
považujeza adresu určenú na doručovanie adresa, ktorá bola ST
oznámená ako posledná. V prípade dlhodobej neprítomnosti
Užívatel'a na adrese určenej na doručovanie (viac ako 1 mesiac)je
Užívatel' povinný písomne ST túto skutočnosť oznámiť a
splnomocniť tretiu osobu, ktorej má byť doručované s. účinkom
doručenia pre Užívatel'a.

4. V prípade, že Užívatel' v Zmluve o poskytovaníSlužby Magio Sat
určí Adresáta, nastávajú účinky doručenia Užívatel'ovi okamihom
ich doručenia na určenú adresuAdresáta. Každázmenav súvislosti
s odvolaním alebo zmenou Adresáta sa stáva voči ST účinnou ku
dňu, kedy bolo ST doručené oznámenie o takomto odvolaníalebo
zmene.

5. V prípade písomností a upomienok zasielaných prostredníctvom
poštyna adresuuvedenú v Zmluveo poskytovaní Služby MagioSat
ako doporučené listovézásielkyalebo zásielkys doručenkou, sana
účely týchto Obchodnýchpodmienok považujútieto písomnostiza
doručené Užívatel'ovi na desiaty deň odo dňa ich odoslania (resp.
Adresátovi, splnomocnenej osobe)aj ak:
a) prijímatel'odoprelprijatie zásielkyalebo
b) zásielka nebola na pošte vyzdvihnutá v určenej odbernej

lehotealebo
c) nebolo možnéUžívateľa, resp.Adresáta, splnomocnenú osobu

na adreseuvedenejv Zmluveo poskytovaní Služby Magio Sat
zistiť a doručenie nie je možné.

6. Za písomnosti riadne doručené Užívatel'ovi, resp. Adresátovi,
splnomocnenej osobe. sa považujú aj písomnosti doručené

náhradnému prijímatel'ovi v zmysle "Poštových podmienok
Slovenskej pošty,a.s.",

Časť IX. Príslušné právoa rozhodovanie sporov

1. Pre právne vzťahy vyplývajúce zo Zmluvy o poskytovaní Služby
Magio Sat a týchto Obchodných podmienok a Tarify platí právo
Slovenskej republiky a to aj v prípade,žeUžívateI' je cudzincom.

2. V prípade sporu je daná príslušnosť súdu podl'a Občianskeho

súdneho poriadku, pričom miestne príslušný súd je určený podl'a
bydliskaalebosídlaodporcu.

3. Vzťahy medzi Užívatel'om a ST, ktoré nie sú upravenév Zmluve o
poskytovaní Služby MagioSat,v týchto Obchodnýchpodmienkach
a Tarife,sa spravujúustanoveniami ostatnýchpríslušných právnych
predpisov.

Časf X. Osobitné ustanovenia

1. STsi vyhradzuje právozmeniťtieto Obchodnépodmienkya Tarifu.
2. Zmena alebo doplnenie Obchodných podmienok a Tarify sa

považujezazmenuzmluvných podmienok.STbude pri oznamovaní
zmeny Obchodných podmienok a Tarify Užívatel'om postupovať

podl'aČasti III. Článku 5 Obchodnýchpodmienok, a to v závislosti
od toho, či zmena alebo doplnenie Obchodných podmienok a
Tarify bude predstavovať podstatnú zmenu zmluvných podmienok
alebo inú zmenuzmluvných podmienok.

Časf XI. Záverečné ustanovenia

1. V prípade, že Zmluva o poskytovaníSlužby Magio Sat, Tarifa a
Obchodné podmienky sú vyhotovené aj v cudzom jazyku, je vždy
rozhodujúceslovenské znenie.

2. V prípade odlišnej úpravy medzi znením Zmluvy o poskytovaní
Služby Magio Sat a týmito Obchodnými podmienkami majú
prednosť ustanovenia uvedené v Zmluve o poskytovaní Služby
MagioSat.

3. Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom

31.decembra 201 O.

V Bratislave, dňa 30.11.2010

Giacomo Tognoni, v.r.
Seniormanažérbiznissegmentu

11


