
 

AKCIOVÝ CENNÍK 

Príloha č.1 ku Tarife TEČKO digitálna terestiálna 

televízia. 

Platnosť: 10.01.2017-28.02.2017 

 

A. Registračné a servisné poplatky: 

V prípade zakúpenia karty TEČKO v čase prebiehajúcej kampane, sa 

servisný poplatok neplatí. 

 

Poplatky za prevádzku prístupovej karty TEČKO 
predplatné 

na 1 rok 

Servisný CONAX poplatok 
20,00 € 

0  € 

 

B. Programové balíky: 

Znížená cena predplatného pri zaplatení programového balíka na 1 rok 

dopredu. 

 

BALÍK 
predplatné 
na 1 mesiac 

predplatné 
na 1 rok 

ADAM 4,00 € 
48,00 € 
44,00 € 

EVA 4,00 € 
48,00 € 
44,00 € 

 

C. Ochutnávka 

Pri aktivácií prístupovej karty TEČKO balík ADAM a EVA na 2 mesiace 

Promo akcia ZADARMO.. 

 

D.  Poplatky za tovar: 

Znížená cena za prístupovú kartu TEČKO. 

POPIS Cena 

Prístupová karta TEČKO 
20,00 € 
15,00 € 

 

D. Záverečné ustanovenia:  

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zmeny sadzby dane z pridanej 
hodnoty je Podnik oprávnený ktorúkoľvek z konečných cien služieb 
Podniku upraviť tak, že k základu dane (cene bez DPH) uplatní sadzbu 
dane z pridanej hodnoty aktuálnu v čase vzniku daňovej povinnosti 
Podniku. Pre Účastníka sú konečné ceny stanovené vrátane DPH. 
 
2. Táto Príloha nadobúda platnosť a účinnosť dňom 10.1.2017. Ponuka 
poskytovania Služieb za zvýhodnených podmienok v zmysle časti A, B, 
C, D tejto Prílohy platí od 10.1.2017 do 28.02.2017. Týmto Akciovým 
cenníkom sa ruší a nahrádza doteraz platný Akciový cenník pre 
poskytovanie služieb pevnej siete, ktorý tvorí prílohu Cenníka pre 
poskytovanie služieb spoločnosti TEČKO s.r.o.  
 
3. Spoločnosť TEČKO s.r.o. si vyhradzuje právo ukončiť poskytovanie 
akciovej ponuky aj pred skončením účinnosti tejto Prílohy. O ukončení 
poskytovania akciovej ponuky podľa tejto Prílohy bude záujemca 
informovaný na Predajnom mieste. 
 

4. Ponuku spoločnosti TEČKO s.r.o. podľa tohto Akciového cenníka nie 
je možné kombinovať s akoukoľvek inou ponukou alebo zľavou, ak nie 
je výslovne uvedené inak. Ak je Služba poskytovaná v rámci Balíka 
služieb, nie je možné ju kombinovať s inou ponukou na poskytovanie 
zľavy za súčasné využívanie Služby spolu s inou Službou, ak nie je 
uvedené inak. 
 
5. V prípade rozporu medzi touto Prílohou a Cenníkom platia 
ustanovenia tejto Prílohy. 
 

 

 

TEČKO s.r.o. 
Vyhotovil: Radovan Geci, konateľ spoločnosti 

 

 


