II. ŠPECIFIKÁCIA SLUŽIEB

Tarifa TEČKO digitálna terestriálna televízia
Obchodná spoločnosť TEČKO s. r. o. so sídlom Hviezdoslavova 1A, 071 01
Michalovce, IČO: 47 371 323, zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Košice I, odd. Sa, vložka č. 3302/V (ďalej len „Poskytovateľ“), službu
DVB-T televízie prináša TEČKO s.r.o. v spolupráci s GeCom, s.r.o., ktorá
zabezpečuje retransmisiu v súlade so zákonom č. 308/2000 Z.z. o vysielaní
a retransmisii v platnom znení (ďalej len „Zákon o VaR“) v rozsahu
rozhodnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu o registrácii retransmisie
oprávnená poskytovať retransmisiu (č. rozhodnutia TKR/302) a zároveň je
v rozsahu
I. DEFINÍCIA POJMOV
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„Poskytovateľ“ – Obchodná spoločnosť TEČKO s. r. o.
„Užívateľ“ – fyzická osoba, fyzická osoba podnikateľ alebo právnická
osoba, ktorá uzavrie s Poskytovateľom Zmluvu.
„Programová služba“ – Služba primárne hospodárskej povahy, ktorá je
zámerným časovým usporiadaním programov a ďalších zložiek tejto
Služby, ktoré vytvárajú uzavretý, simultánne prijímateľný celok, a ktorá je
poskytovaná vysielateľom na účel informovať, zabávať alebo vzdelávať
širokú verejnosť. Programová Služba môže byť v rámci Služby poskytovaná
ako neplatená alebo platená Programová Služba samostatne alebo v
Balíčku podľa aktuálnej ponuky Poskytovateľa.
„Retransmisia“ – je príjem a súčasný, úplný a nezmenený prenos
pôvodného vysielania programovej Služby alebo jeho podstatnej časti
vysielateľom určenej na príjem verejnosťou, uskutočnený elektronickou
komunikačnou sieťou.
„Tarifa“ je cenník za poskytovanie služby TEČKO vydaný poskytovateľom,
ktorý obsahuje ceny služby, programov, iných plnení a poplatkov
spojených so zriadením a užívaním služby, ich splatnosť a charakteristiku
služby.
„Cena“ je cena za službu poskytovanú poskytovateľom podľa zmluvy a
účastník sa zaväzuje zaplatiť ju. Výška je stanovená v Tarife.
„VZP“ – Všeobecné zmluvné podmienky pre poskytovanie služby TEČKO
Digitálna Televízia
„Koncové zariadenie“ - telekomunikačné zariadenie Užívateľa alebo
akákoľvek jeho technická časť, ktoré umožňuje komunikáciu a je určené
na zabezpečenie prístupu Užívateľa k Službe. Koncovým zariadením môže
byť Set-top-box, CAM modul v spojení s kompatibilným prijímačom alebo
Karta v spojení s kompatibilným prijímačom.
„Karta“ – dekódovacia karta, ktorá v spojení s príslušným kompatibilným
prijímačom umožní Užívateľovi prístup k Službe.
„CAM modul“ – zariadenie s rozhraním CI+ podľa normy EN 50221-1997
umožňujúce po Aktivácií a vložení do kompatibilného prijímača na
využívanie Služby.
„Set-Top Box“ je koncové zariadenie vo vlastníctve užívateľa, ktoré je
nevyhnutné na využívanie služby. Slúži na prevod digitálneho televízneho
signálu, na signál zobraziteľný na televíznej obrazovke.
„Účet Užívateľa“ – virtuálne prostredie Užívateľa vytvorené
Poskytovateľom na základe Registrácie na Webovom sídle Poskytovateľa,
ktoré je sprístupnené pre Užívateľa prostredníctvom Webového sídla
Poskytovateľa len pri zadaní Užívateľského mena a hesla, prostredníctvom
ktorého si Užívateľ vyberá z ponuky Balíčkov, objednáva platené
Programové Služby, a prostredníctvom ktorého dochádza k úhrade Ceny
za Službu.
„Webové sídlo Poskytovateľa“ - internetová stránka www.tecko.sk,
prípadne iná internetová stránka, na ktorej Poskytovateľ zverejňuje
informácie o poskytovaní Služieb; rozumie sa ňou aj stránka, ktorá
prípadne v budúcnosti internetovú stránku www.tecko.sk nahradí.
„Zákon o VaR“ - zákon č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii v
platnom znení.
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Zákazník dostáva v koncovom bode televízne vysielanie v digitálnej
podobe prostredníctvom vlastnej terestriálnej antény kompatibilné s
formátom H264 (MPEG4) a kódované systémom Conax.
Všetky služby TEČKO sú poskytované 24 hodín denne 7 dní v týždni v
kvalite prijímaného signálu zo satelitu od jednotlivých vysielateľov bez
prekódovania.
Celková kvalita výstupu na televíznej obrazovke však závisí aj od typu
televízneho prijímača a od spôsobu a typu jeho zapojenia.
Všetky služby TEČKO Digitálna Televízia je možné využívať iba miestach
pokrytých kvalitným signálom terestriálnej antény umiestnenej na ul.
Nad Laborcom 6 v Michalovciach.
III. CENNÍK TOVARU A SLUŽIEB
A. Registračné a servisné poplatky:
Poplatky za prevádzku prístupovej karty TEČKO
Registračný poplatok

predplatné
na 1 rok
0€

Servisný CONAX poplatok

20,00 €

Doplatok za SKHD kanály
(platí len pre karty zakúpené pred 1.3.2017)

15,00 €

B. Programové balíky:
Užívateľ si ich môže objednať kedykoľvek vo Webovom sídle
Poskytovateľa pomocou Účtu Užívateľa
BALÍK

Ponuka televíznych
kanálov

predplatné
na 1 mesiac

predplatné
na 1 rok

Extra
programy

Markiza, Doma,
Dajto, Joj, ČT1,
ČT2, Óčko, Mistral

0€

0€

ADAM

NOVA Sport 1,
NOVA Sport 2,
Arena Sport 1, F&H,
History

4,00 €

48,00 €
44,00 €

EVA

JOJ Cinema, NGC,
NGC Wild, Rik,
Nickelodeon, Mňam

4,00 €

48,00 €
44,00 €

C. Ostatné služby a tovar:
POPIS
Samo inštalácia
Inštalácia technikom
(zahŕňa inštalačné práce okrem lištovania)
Lištovanie (cena je uvedená za 1 m)
Koaxiálny kábel 1m
Koncovka na koaxiálny kábe F
Koncovka na koaxiálny kábel IECM/IECF
Set-Top Box Amico
CAM modul CONAX
CAM modul CONAX dualcrypt
Prístupová karta TEČKO
Meranie signálu technikom

Cena
0€
20,00 €
3,00 €
0,50 €
1,00 €
1,50 €
45,00 €
29,00 €
39,00 €
20,00 €
15,00 €
10,00 €

D. Osobitné ustanovenie:
Spoločnosť TEČKO s. r. o. si vyhradzuje právo na zmenu cien v prípade
zmeny licenčných poplatkov vysielateľov.
Táto Tarifa TEČKO nadobúda účinnosť dňa: 01. 03. 2017
TEČKO s.r.o.
Vyhotovil: Radovan Geci, konateľ spoločnosti

