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Zriadenie služby retransmisie

Koncové prijímače (Set Top Boxy) a zariadenie pre podmienený prístup

Poplatky súvisiace s poskytovaním služby

Doplnkové tovary pre služby retransmisie

Zľavy z cien programových ponúk podľa internetového programu

Účastník so službou Fiber-NET 2

Účastník so službou Fiber-NET 3

Účastník so službou Fiber-NET 4

Účastník so službou Fiber-NET 5

Účastník so službou Fiber-NET 6
* Zľavu je možné uplatniť iba v pomere 1:1 a podmienkou je totožný účastník a miesto poskytovania služby.

 Podmienkou pre uplatnenie zľavy je uhradenosť všetkých záväzkov v lehote ich splatnosti. Zľavy sa môžu meniť alebo aj zrušiť.

Pripojenie koaxiálnym káblom (do 30 m) do KDS siete Kabelko - prvý prijímač

Cena pri 24 mesačnej viazanosti

Cena pri 12 mesačnej viazanosti

Cena bez viazanosti

Pripojenie ďalšieho prijímača v rámci toho istého účastníckeho miesta

Programová ponuka - MINI - Sociálny balík* Cena: 5,00 € 
• základné slovenské a české TV programy a rádia

• aktuálna programová ponuka je uvedená na www.kabelko.sk v sekcii Programy

Programová ponuka - BASIC - Základná ponuka* Cena: 9,00* €
• základná programová ponuka, ktorá sa bude postupne rozširovať

• s rozšírením tejto programovej ponuky sa bude cena za túto ponuku primerane zvyšovať

• aktuálna programová ponuka je uvedená na www.kabelko.sk v sekcii Programy

Balík Filmbox KinoBox* (3 stanice, 1 HD) Doplatok k vybranej programovej ponuke: 5,00 €
• Filmbox HD, Filmbox Extra 1, Filmbox Family

• doplnková služba k ponuke (K/p/1 a K/p/2)

Balík Filmbox SuperBox* (9 staníc, 2 HD) Doplatok k vybranej programovej ponuke: 10,00 €
• Filmbox HD, Filmbox Extra 1, Filmbox Family, DocuBox, FashionBox, FightBox, EroX, EroXXX HD, 360 TuneBox

• doplnková služba k ponuke (K/p/1 a K/p/2)

Služba pre 3 a 4 prijímač Mesačný doplatok z ceny vybraných služieb: 50%
• mesačný doplatok k poskytovaniu služby pre 3. a 4. prijímač

• doplnková služba k ponuke (K/p/1 a K/p/2)

* Spol. Kabelko si vyhradzuje právo zmeniť alebo vyradiť konkrétne služby retransmisie bez udania dôvodu.

Kompletná programová ponuke je aktualizovaná a dostupná na internetovej stránke www.kabelko.sk v sekcii Programy

Koncové prijímače - DVB C kompatibilné Set Top Box-y a dekódovacie karty a moduly
Set Top Box HD (podľa aktuálnej ponuky) - jednorázové zakúpenie do osobného vlastníctva

Set Top Box HD (podľa aktuálnej ponuky) - poplatok za mesačný prenájom

Dekódovacia karta a jej naprogramovanie do systému podmieneného prístupu

Kompatibilný CAM modul pre Koncový prijímač (TV resp. Set Top Box) (poplatok za stratu alebo priamy predaj)

Kompatibilný CAM modul pre Koncový prijímač (TV resp. Set Top Box) - mesačný prenájom

Zľava

30%

Časť C Cena:

K/k/3

K/z/1

Časť A

10%

48,00 €

Časť B

25,00 €
10,00 €

Tarifa služieb retransmisie Kabelko

Časť B 1
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Účinnosť od 01.01.2016

Verzia: 20151210r1

Časť C
Časť D

K/s/2

  1,50 €

2,50 €

Cena
s DPH
10,00 €
20,00 €
35,00 €

K/p/1

K/p/2

K/d/1

K/d/2

K/z/4 15,00 €
K/z/3
K/z/2

20%

K/k/2
K/k/1

K/s/1

K/p/0

Programová ponuka služby retransmisie a doplnkové balíky

Poplatky za zriadenie prípojného bodu

Služby retransmisie Kabelko a doplnkové balíky

40%
50%


