
 
 
 

Tarif a nabídka programových balíků  
 
 

Ceníkové ceny  
 
1. Měsíční poplatky předplatitelských balíků (včetně DPH)  
Měsíční poplatek - základní balík               260,- Kč  
Měsíční poplatek - HBO Pak (HBO+HBO2)                       180,- Kč  
Měsíční poplatek - Cinemax                         180,- Kč  
Měsíční poplatek - HBO MaxPak (HBO+HBO2+Cinemax)            240,- Kč  
 
 
2. Ceny zařízení včetně DPH  
Cena vnitřní jednotky (setopbox)      HUMAX          HYUNDAI  
Jednorázová platba v 1 částce    1.950,- Kč                     1.750,- Kč  
Platba ve 3 splátkách            3 x 660,- Kč                   3x 600,- Kč 
Platba v 6 splátkách                                          6x 330,- Kč                  6x 300,- Kč  
Platba ve 12 splátkách                                    12 x 165,- Kč                12x 150,- Kč  
 
 
3. Cena celého zařízení (standardní zařízení – parabolická anténa, hlavicová ednotka, 
vnitřní jednotka) včetně DPH  

 HUMAX                          HYUNDAI  
Jednorázová platba v 1 částce                            2.480,- Kč                     2.280,- Kč  
Platba ve 3 splátkách                                      3 x 840,- Kč                   3x 780,- Kč  
Platba v 6 splátkách                                        6 x 420,- Kč                   6x 390,- Kč  
Platba ve 12 splátkách                                   12 x 210,- Kč                 12x 195,- Kč  
 
 
Při využití splátek se cena hradí každé čtyři měsíce (3 splátky), každé dva měsíce (6 
splátek) nebo jednou měsíčně (12 splátek) od začátku prvního zúčtovacího období, 
které začíná 1. kalendářním dnem měsíce následujícího po měsíci, kdy byla služba 
řádně aktivována nebo zařízení dodáno, přičemž uživatel nemusí hradit alikvotní část 
poplatku za poskytovanou službu za příslušnou část období (v průběhu kalendářního 
měsíce), pokud mu služba nebyla aktivována 1. kalendářní den v měsíci.  
 
 
AKCE 
 
Měsíční poplatky za předplatitelské balíky a zařízení se slevou (AKCE)   
Při využití akce dostane uživatel slevu z měsíčního poplatku ve výši odpovídající ceně 
základního balíku, ovšem pouze za předpokladu, že uživatel setrvá ve smluvním 
vztahu s poskytovatelem po dobu nejméně 12 měsíců ode dne uzavření smlouvy. 
Zároveň při využití akce uživatel nehradí cenu za zařízení a dostává slevu ze 
vstupního poplatku (instalace, resp. odinstalace) ve výši odpovídající ceně vstupního 
poplatku, přičemž zařízení využívá jako vypůjčitel. Pokud uživatel nesplní požadavek 



na setrvání ve smluvním vztahu s poskytovatelem po dobu 12 měsíců, je povinen po 
ukončení smluvního vztahu vrátit poskytovateli slevu poskytnutou za předmětný 
předplatitelský balík a slevu ze vstupního poplatku (instalace), včetně všech nákladů 
spojených s odinstalováním předmětných zařízení v hodnotě vstupního poplatku. 
Výhody v rámci této akce lze poskytnout  pouze jednorázově, tzn. na jednoho 
uživatele nebo ne jedno instalační místo. Stejnému uživateli nebo ve stejném 
instalačním místě nelze tedy výhody v rámci této akce poskytnout vícekrát.  
 
 
 
Jednorazové poplatky (včetně DPH) 
 
Vstupní poplatek (1. instalace standardního zařízení, které tvoří - LNB konvertor, 
parabola, setopbox, 10m koaxiální kabel, konzola, 2ks F konektory)            0,- Kč  
Nová aktivace karty*                100,- Kč  
Změna jména uvedeného ve smlouvě                                                          50,- Kč  
Změna adresy uvedené ve smlouvě                                                             50,- Kč  
Ztráta, poškození, odcizení karty (hodnota Karty)                                    2.800,- Kč  
Poplatek za upomínku                                                                                45,- Kč  
Výjezd technika z důvodu neoprávněně nahlášené poruchy                          280,- Kč 
(hradí se přímo technikovi)  
Přemístění – změna místa instalace (cena                
1 odinstalace a 1 instalace; odinstalování z důvodu porušení smlouvy,                                    
odinstalování z důvodu nesplnění období, na které je smlouva vázána) 2 x 1.400,- Kč  
 
* neplatí se v případě blokování karty (dočasné přerušení služby) a následné znovuaktivace 
služby.  
 
 
Další měsíční poplatky (včetně DPH)  
 
Poplatek za blokování (v případě blokování minimálně 1 měsíc a maximálně 3 
měsíce) na požádání předplatitele 120,- Kč měsíčně za programový balík  
Pozn.: V případě smluv vázaných na stanovené období (využití akce) se služba nedá 
blokovat.  
 
 
Nabídka programových balíků  
 
 

Program  Balík  Cena s DPH  
Animal Planet  Základní  
Cartoon Network  Základní  
CNN International  Základní  
ČT 1  Základní  
ČT 2  Základní  
ČT 24  Základní  
ČT4 Sport  Základní  
Discovery Channel  Základní  
Discovery Civilisation  Základní  
Discovery Science  Základní  



Discovery Travel & Living  Základní  
Eurosport  Základní  
Film +  Základní  
Film Box  Základní  
Galaxie Sport  Základní  
Hallmark  Základní  
Jetix  Základní  
Minimax  Základní  
A+  Základní  
MTV Europe  Základní  
Music Box  Základní  
National Geographic  Základní  
Nova  Základní  
Ocko  Základní  
Prima  Základní  
Reality TV  Základní  
Romantica  Základní  
Spektrum  Základní  
Spice Platinum (**)  Základní  
Sport 1  Základní  
Travel  Základní  
VH 1  Základní  
Viasat Explorer  Základní  
Viasat History  Základní  260 Kč  
HBO + HBO2  HBO Pak  180 Kč  
CINEMAX  Cinemax  180 Kč  

HBO MAXPAK  HBO MaxPak  240 Kč  
 
**od 23:00 do 5:00  
 
 
 


