Dodatek ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
Televize Skylink NAPLNO – DRUHÁ KARTA

M7 Group S.A., se sídlem 2, Rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, zapsaná v R.C.S. Luxembourg: B 148.073,
zastoupená: Johannes Bert Troelstra, CEO a Jaromír Glisník, člen představenstva, M7 Group S.A. používá pod svou licencí obchodní značku
Skylink, doručovací adresa: Satelitní televize Skylink, P. O. BOX 4, 709 00 Ostrava 9, ČR
(dále jen „Poskytovatel“) a
Jméno

Příjmení

Ulice / Část obce

Číslo popisné / orientační

Obec

PSČ

Telefon 1

Telefon 2

E-mail
Datum narození

Číslo dokladu totožnosti

(dále jen „Uživatel“) (společně jako „Smluvní strany“) uzavírají tento
Dodatek ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Televize Skylink NAPLNO číslo
uzavřené mezi Smluvními
stranami dne
(dále jen „Základní smlouva“). Tento Dodatek rozšiřuje podmínky Základní smlouvy o službu DRUHÁ
KARTA a vztahuje se k nově registrované dekódovací kartě Skylink NEXT.
1.

Uživatel je oprávněn jednorázově využít zvýhodněné nabídky na zakoupení a instalaci druhého přijímacího zařízení pro příjem služby DRUHÁ
KARTA definovaného v tabulce níže od Prodejce za stejnou zvýhodněnou kupní cenu, jaká je uvedena v Základní smlouvě v odstavci 1.

VZOR

Přijímací zařízení a instalace

Značka a typ

Číslo

K hlavní dekódovací kartě Skylink
Dekódovací karta Skylink NEXT
Satelitní přijímač / CA modul
LNB

Další položky účtované v rámci kupní ceny
sjednané v tomto Dodatku

Koaxiální kabel (10 m, min. kabel RG6 CCS s útlumem na 100 m při frekvenci 1000 MHz/
21,384 dB a 2250 MHz/30,993 dB), konektory (2 ks standardní typ dle použitého typu
kabelu), nastavení druhého satelitního přijímače / CA modulu a propojení s TV; naladění TV
pomocí funkce FastScan; proškolení zákazníka v obsluze druhého satelitního zařízení.

Položky účtované nad rámec ceny sjednané
v tomto Dodatku

Nadstandardní / netypické práce a materiál při instalaci a zprovoznění druhého přijímacího
zařízení. Všechny položky nad rámec standardní instalace jsou účtovány dle ceníku technika
– nutno dohodnout před zahájením instalace.

2.

Uživatel bude od Poskytovatele na dekódovací kartě Skylink NEXT odebírat prostřednictvím služby DRUHÁ KARTA nepřetržitě po dobu
minimálně 24 měsíců ode dne uzavření tohoto Dodatku službu totožnou se službou na hlavní kartě, která je definovaná v Základní smlouvě.

3.

Uživatel se zavazuje uhradit bezprostředně při uzavření tohoto Dodatku v hotovosti částku rovnající se násobku měsíčního předplatného za
službu DRUHÁ KARTA a počtu měsíců, na které bylo při uzavření Základní smlouvy uhrazeno úvodní předplatné.
Předplatné uhrazeno na dobu
Předplatné uhrazeno ve výši
Datum aktivace zvolené služby
Po dobu 24 měsíců od uzavření tohoto Dodatku nejsou Uživatel ani Poskytovatel oprávněni službu vypovědět, nejedná-li se o případ výpovědi
postupem dle bodu 6, 8, 9 anebo 10 Základní smlouvy. Na další časová období se Uživatel zavazuje hradit předplatné řádně tak, aby nedocházelo
k přerušení poskytování služby Skylink.
Tento Dodatek je možno uzavřít jen bezprostředně po uzavření Základní smlouvy a vztahují se na něj všechna další ustanovení, která jsou
dohodnuta v Základní smlouvě.

Dne:

za Poskytovatele
Johannes Bert Troelstra, CEO,
Jaromír Glisník, člen představenstva

Dodatek zprostředkoval Prodejce
Objednávka č.:

Podpis Uživatele

