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Žádám o registraci služby Skylink na kartě Výměna M7 níže uvedeného čísla a prohlašuji, že ji budu užívat pro příjem 

televizních programů na území České republiky, a to pouze pro svou osobní potřebu a současně se zavazuji neumož-

nit či zamezit její užívání jakékoliv jiné třetí osobě, vyjma osob uvedených ve Všeobecných obchodních podmínkách 

Skylink.

Jsem si vědom(a) toho, že příjem programů České televize je podmíněn řádným placením rozhlasových a televiz-

ních poplatků ve smyslu zákona č. 348/2005 Sb.

Dále prohlašuji, že jsem starší 18 let a nesu plnou odpovědnost za nepravdivost svého prohlášení a jakéhokoli 

údaje uvedeného v této žádosti a že souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami Skylink, se kterými jsem se 

před registrací řádně seznámil(a).

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, vyslovuji souhlas k shromaž-

ďování, zpracování, uchování a užívání níže uvedených osobních údajů.

Upozornění: Registrace služby Skylink pro kartu Výměna M7 provedená osobou mladší 18 let je neplatná.

Žádost o registraci služby na kartě Výměna M7  
pro území České republiky

Návod na vyplnění registračních údajů je uveden na druhé straně.

Číslo nové karty Skylink Výměna M7 (11 místné)

Číslo původní karty

Kontaktní údaje

Příjmení Jméno Titul

Kontaktní telefon (hlavní) Kontaktní telefon (další) Kontaktní e-mail

Ulice / část obce Číslo popisné / domu Číslo orientační PSČ

Obec

Stát Datum Podpis

Objednávám úhradu Servisního poplatku ve výši 70 Kč prostřednictvím inkasní služby SIPO.

Vaše spojovací číslo SIPO – vyplňte v případě zájmu o úhradu přes SIPO.
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Karta Skylink Výměna M7 je určena výhradně pro již REGISTROVANÉ ZÁKAZNÍKY Skylink a CS Link.
Informace pro zákazníky CS Link:
Poskytování služeb na Vaší původní kartě CS Link bude po registraci služby Skylink ukončena. V případě že vlastníte roční kartu, 
která dekóduje programy po dobu jednoho roku, je třeba nejprve uhradit manipulační poplatek 1 000 Kč za prodloužení na dobu 
neomezenou. Specifikace k platbě Vám budou sděleny na zákaznické lince CS Link 848 200 200. S Vaší novou kartou Skylink Výměna 
M7 získáte všechny programy balíčku Digital, které jsou dostupné na kartě Skylink Standard HD (více na www.skylink.cz). Karta 
Skylink Výměna M7 je tzv. ICE karta, tj. karta která je kompatibilní s oběma kódovacími systémy využívanými u CS Link i Skylink. 
Bude Vám tedy fungovat v satelitních přijímačích nebo dekodérech, které jsou certifikované pro systémy CryptoWorks i Irdeto. 

Informace pro zákazníky Skylink:
Registrací služby Skylink Výměna M7 ukončíte poskytování služeb na Vaší původní kartě Skylink. Vaše nová karta Skylink Výměna 
M7 bude aktivována v rozsahu služeb odpovídajícím Vaší původní kartě Skylink. Po registraci služby Skylink Výměna M7 dojde 
k deaktivaci původní karty CryptoWorks.

Registraci služby na kartě Skylink Výměna M7 je možno provést buďto elektronicky (jednodušší a rychlejší) nebo poštou. Registrace 
je bezplatná. Původní kartu není nutno vracet.

Zprovoznění karty Skylink Výměna M7
•  Před registrací služby Skylink ověřte kompatibilitu karty Výměna M7 s Vaším satelitním přijímačem (podrobnosti naleznete na 

www.skylink.cz).
• Zapněte satelitní přijímač, ve kterém je vložena původní karta, na program ČT1 a ověřte, zda řádně funguje.
•  Pokud ano, vypněte satelitní přijímač a vyjměte původní kartu. Poté vložte do přijímače novou kartu Výměna M7 a zapněte satelit-

ní přijímač. Během několika minut začne program ČT1 opět fungovat. Kompatibilitu přijímače s kartou ověřte přepínáním na různé 
programy Skylinku.

•  V případě, že vše funguje, proveďte co nejdříve registraci služby Skylink. Pokud Váš přijímač s kartou korektně nespolupracuje, do-
poručujeme poradit se s odborníkem v nejbližší prodejně satelitní techniky. Řešením může být přehrání softwaru vašeho přijímače 
nebo zakoupení některého z moderních přijímačů případně dekódovacího modulu (obojí s označením Skylink READY).

Jak vyplnit registrační údaje?

Skylink® je obchodní značka používaná pod licencí M7 Group S.A.

1/ REGISTRACE ELEKTRONICKY PŘES WEB (https://zona.skylink.cz)

•  V Zákaznické zóně zvolte možnost „Výměna karty“.
•  Elektronickou registrací současně vyslovujete souhlas se Všeobecnými obchodními podmínkami Skylink, které jsou uvedeny 

na webu www.skylink.cz.
•  Po úspěšném dokončení registrace obdržíte elektronickou poštou potvrzení Vaší registrace spolu s dalšími užitečnými 

informacemi.
• Zaslané potvrzení si, prosím, vytiskněte a uschovejte pro Vaši kontrolu.

Při elektronické registraci není třeba posílat poštou papírovou verzi Žádosti o registraci služby Skylink, která je součástí tohoto 
balení karty.

2/ REGISTRACE POŠTOU

• Vyplňte čitelně a úplně tuto Žádost o registraci služby Skylink, která je součástí tohoto balení karty.
• Vyplněnou žádost zašlete poštou na adresu: Satelitní televize Skylink, PO BOX č. 4, 709 00 Ostrava 9


