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Zriadenie služby retransmisie
Poplatky súvisiace s poskytovaním služby
Koncové prijímače (Set Top Boxy) a zariadenie pre podmienený prístup Všetky ceny sú uvedené
Poplatky súvisiace s poskytovaním služby retransmisie a iné vrátane 20% DPH.
Doplnkové tovary súvisiace s poskytovaním služby retransmisie

Zľavy z cien programových ponúk podľa internetového programu*
Účastník so službou Fiber-NET 2, Fiber-NET 3

Účastník so službou Fiber-NET 4, Fiber-NET 5, Fiber-NET 6

* Zľavu je možné uplatniť iba v pomere služieb 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.

Poplatky za zriadenie prípojného bodu
Pripojenie koaxiálnym káblom (do 30 m) do KDS siete Kabelko - prvý prijímač
Cena pri 36 mesačnej viazanosti a 1 mesačnej skúšobnej prevádzke

Cena pri 24 mesačnej viazanosti
Cena pri 12 mesačnej viazanosti
Cena bez viazanosti

Pripojenie ďalšieho prijímača v rámci toho istého účastníckeho miesta

Služby retransmisie Kabelko a doplnkové balíky
Programová ponuka - SENIOR

• základné slovenské TV programy a rádia, ktorých retransmisia je poskytovaná bezodplatne

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

Programová ponuka - MINI (vrátane platených SK staníc)
• základné slovenské a české TV programy a rádia, vrátane spoplatnených programov vysielateľov MAC TV (JOJ), Markíza, TA3, BTV

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

Programová ponuka - BASIC (vrátane platených SK staníc)
• základná programová ponuka, ktorá sa bude postupne rozširovať, vrátane spoplatnených programov MAC TV (JOJ), Markíza, TA3, BTV

• 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

Služba pre 3 a 4 prijímač
• mesačný doplatok k poskytovaniu služby pre 3. a 4. prijímač
• doplnková služba k programovým ponukám

Balík Filmbox SuperBox* Doplatok k vybranej programovej ponuke: 10,00 €
• doplnková služba k programovým ponukám so zameraním na prémiové filmové služby

Balík FunnyX - programy pre dospelých Doplatok k vybranej programovej ponuke: 3,60 €
• doplnková služba k programovým ponukám so zameraním na dospelého diváka

Aktivácia Kabelko IPTV pre klienta KDS
• zriadenie účtu Kabelko IPTV

Poplatok za účet Kabelko IPTV pre klienta KDS
• doplnková služba Kabelko IPTV pre existujúceho klienta KDS

* Spol. Kabelko si vyhradzuje právo zmeniť alebo vyradiť konkrétne služby retransmisie bez udania dôvodu.
Kompletná programová ponuka je aktualizovaná a dostupná na internetovej stránke www.kabelko.sk v sekcii Programy.

K/p/3 15,60 € 12,00 €

K/p/0 9,60 € 6,00 €

K/d/1

K/d/2

K/i/1 12,00 €24,00 €

K/i/2 3,60 € 2,40 €

Časť B
K/p/1 9,60 € 6,00 €

K/p/2 12,00 € 8,40 €

Cena služby Vernostná 
cena

K/z/2 24,00 €
K/z/3 36,00 €
K/z/4 50,00 €
K/z/5 15,00 €

Ak je účastník v dobe viazanosti a to aj opakovanej, platí "Vernostná cena". Bez viazanosti platí "Cena služby".

Časť D 2
Časť E 2

Zľava

10%
20%

K/z/1 12,00 €

CenaČasť A

Tarifa služieb retransmisie Kabelko
Strana Účinnosť od 01.01.2020
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Časť B 1
Časť C 2
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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

Poplatky súvisiace s poskytovaním služby retransmisie a iné
Úprava kábla po byte - cena za hodinu, po prvej hodine sa účtuje každá začatá polhodina
Lištovanie a úprava kábla – vrátane materiálu  - cena za hodinu, po prvej hodine sa účtuje každá začatá polhodina
Poplatok za kontrolu signálu u účastníka

Naladenie prijímača u klienta, aktualizácia set top boxu

Technická konzultácia/zásah (malý zásah do 15 minút)

Technická konzultácia/zásah (dlhší ako 15 minút resp. za každú začatú hodinu)
Kilometrovné (spoplatnený len pri odstranení porúch mimo pracovného času na žiadosť účastníka retransmisie)

Deinštalácia koncového bodu - vykonáva sa na žiadosť zákazníka

Administratívny úkon (napr. odoslanie pošty- kópia dokladov)

Zmena údajov klienta (okrem zmeny tel. čísiel, email kontaktov, kontaktnej osoby)

Zablokovanie služby na žiadosť zákazníka
Odblokovanie služby po zablokovaní
Zaslanie 1. Upomienky (sms, email a/alebo telefonické upozornenie)
Zaslanie 2. Upomienky (písomne zaslaná upomienka)
Zablokovanie služby z dôvodu neuhradenia faktúry
Zmena služby na cenovo vyšší alebo rovnaký mesačný paušál
Zmena služby na cenovo nižší mesačný paušál
Zaslanie kópie dokumentu na žiadosť zákazníka (za každých začatých 5xA4)
Manuálna oprava úhrady (napr. zlý alebo chýbajúci variabilný symbol), vrátenie preplatku, rozúčtovanie úhrady
Predpríprava kabeláže v byte (napr. v prípade prerábky bytu)
Administratívny poplatok za preverenie viazanosti klienta - archívne nahliadnutie do zmlúv a dodatkov a vyhotovenie potvrdenia
Zmluvná pokuta za nedodržanie podmienok zmluvy (neuhradenie záväzkov, zrušenie počas viazanosti, ...)
Zmluvná pokuta za nedodržanie podmienok zmluvy podľa čl. 11 (šírenie signálu tretej strane zo strany účastníka, ...)

Doplnkové tovary súvisiace s poskytovaním služby retransmisie
Koaxiálny kábel 1m (nad rámec zriadenia prípojného bodu alebo podľa požiadavky)
Spojka pre koaxiálny kábel - (F/IEC spojka)
Krimpovanie resp. zapojenie F/IEC koncovky (cena vrátane F/IEC koncovky)
Rozbočovač pre koaxiálny rozvod (F/IEC) - dvojcestný
Rozbočovač pre koaxiálny rozvod (F/IEC) - trojcestný
Koncová zásuvka prípojného bodu a jej inštalácia

Všetky ceny sú uvedené
vrátane 20% DPH.

K/t/2 3,60 €
K/t/3 1,20 €
K/t/4 6,00 €
K/t/5 9,60 €
K/t/6 18,00 €

K/a/12 24,00 €

K/a/14 100,00 €
K/a/15 200,00 €

Časť E Cena:
K/t/1 0,48 €

K/a/13 10,00 €

K/a/7 12,00 €
K/a/8 0,00 €
K/a/9 12,00 €

K/a/10 3,60 €
K/a/11 3,60 €

K/a/2 6,00 €
K/a/3 6,00 €
K/a/4 0,00 €
K/a/5 0,00 €
K/a/6 6,00 €

K/s/5 8,40 €
K/s/6 24,00 €
K/s/7 12,00 €
K/s/8 24,00 €

K/a/1 1,00 €

Časť D Cena:
K/s/1 24,00 €
K/s/2 36,00 €
K/s/3 8,40 €
K/s/4 8,40 €

K/s/1 48,00 €
K/s/2 2,40 €
K/k/1 12,00 €
K/k/2 30,00 €
K/k/3 1,80 €

Časť C Cena:

Tarifa koncových zariadení a poplatkov súvisiacich 
s poskytovaním služieb retransmisie Kabelko


