ŽÁDOST O REGISTRACI SLUŽBY SKYLINK
pro Českou republiku

Formulář pro vyplnění údajů a návod na registraci služby Skylink je uveden na druhé straně.
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Žádám o registraci dekódovací karty (dále jen karta Skylink) 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 neumožnit 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 televizních
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). Registrace karty Skylink provedená osobou mladší 18 let je neplatná.
V souladu se zákonem Velkovévodství lucemburského ze dne 2. srpna 2002 o ochraně osob s ohledem na
zpracování osobních údajů, v platném znění a odstavcem 10. Všeobecných obchodních podmínek vyslovuji souhlas
k shromažďování, zpracování, uchování a užívání níže uvedených osobních údajů.
Prohlašuji, že jsem se seznámil se Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti M7 Group S.A., se sídlem 2,
Rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Velkovévodství lucemburské (dále jen „Poskytovatel“), které jsou nedílnou
součástí Smlouvy a s těmito souhlasím.
Dále prohlašuji, že jsem se seznámil s Ceníkem služeb Poskytovatele, který je nedílnou součástí Smlouvy a s tímto
souhlasím.
Dále prohlašuji, že jsem se seznámil s Reklamačním řádem Poskytovatele, který je nedílnou součástí Smlouvy
a s tímto souhlasím. Reklamační řád platí pouze v případě, že je Poskytovatel dodavatelem přijímače pro příjem satelitní
televize (set-top-box).
Dále prohlašuji a potvrzuji, že jsem se seznámil s Informacemi pro spotřebitele, včetně Poučení o odstoupení od
Smlouvy, které se stávají součástí Smlouvy, a s těmito souhlasím.
Aktuální znění Všeobecných obchodních podmínek, Ceníku služeb, Reklamačního řádu a Informací pro
spotřebitele je k dispozici na www.skylink.cz a u prodejců karet Skylink.
Žádám Poskytovatele, aby započal s plněním svých povinností a poskytováním služby před uplynutím lhůty pro
odstoupení od Smlouvy.
Jako Uživatel sjednávám s Poskytovatelem následující:
Poskytovatel je oprávněn jednostranně měnit Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služby Skylink, Reklamační řád a Ceník v přiměřeném rozsahu s účinky do budoucna, a to zejména v případě změny právních předpisů, zavedení nových služeb a technologií, změny podmínek na trhu elektronických komunikací, jakož i v případě, bude-li takováto
změna nezbytná z důvodu technických, provozních nebo jiných důvodů na straně Poskytovatele. Každou takovou změnu
je Poskytovatel povinen oznámit nejméně 10 dnů před nabytím účinnosti změny, nevyžadují-li platné právní předpisy delší lhůtu, a to alespoň zveřejněním na svých webových stránkách www.skylink.cz nebo jiným způsobem, stanovených ve
Všeobecných obchodních podmínkách nebo v zákoně. Uživatel je oprávněn změnu odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu
vypovědět s výpovědní lhůtou jednoho měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž bude výpověď doručena
Poskytovateli, neposkytují-li Všeobecné obchodní podmínky nebo nevyžaduje-li zákon pro takový případ lhůtu delší
(v takovém případě bude platit delší lhůta uvedená ve Všeobecných obchodních podmínkách nebo v zákoně).
Poskytovatel je oprávněn jednostranně změnit údaje sdělené Uživateli před uzavřením Smlouvy, a to i v případě, že
tyto údaje netvoří obsah Všeobecných podmínek, Ceníku nebo Reklamačního řádu.
Obsah smlouvy o poskytnutí služby Skylink je dán:
– Tímto registračním formulářem (závazným návrhem na uzavření Smlouvy)
– Všeobecnými obchodními podmínkami
– Informacemi o obsahu smluvního vztahu
– Reklamačním řádem (pokud je Poskytovatel dodavatelem zařízení pro příjem signálu satelitní televize)
Uživatel má zájem uzavřít s Poskytovatelem za těchto podmínek Smlouvu, což potvrzuje vyplněním tohoto
registračního formuláře, jeho podpisem a zasláním Poskytovateli dle níže uvedených pokynů.

FORMULÁŘ PRO VYPLNĚNÍ ÚDAJŮ
A NÁVOD NA REGISTRACI SLUŽBY SKYLINK

Číslo karty (11 místné)

Montáž provedl
Nepovinný údaj

Kontaktní údaje
Příjmení
Kontaktní telefon (hlavní)

Jméno
Kontaktní telefon (další)

Ulice / část obce

Titul
Kontaktní e-mail

Číslo popisné / domu

Číslo orientační

Datum

Podpis

PSČ

Obec
Stát

Objednávám úhradu Servisního poplatku ve výši 89 Kč prostřednictvím inkasní služby SIPO.
Vaše spojovací číslo SIPO – vyplňte v případě zájmu
o úhradu přes SIPO.

Pro registraci služby Skylink je třeba vyplnit Registrační údaje a uhradit Registrační poplatek.

Registrační údaje je možno vyplnit:
1

Elektronicky přes web (jednodušší a rychlejší)

–N
 a našich webových stránkách https://zona.skylink.cz najdete elektronickou verzi této Žádosti o registraci služby
Skylink včetně návodu na její vyplnění.
– E lektronickou registrací a úhradou Registračního poplatku současně vyslovujete souhlas se Všeobecnými obchodními
podmínkami Skylink, které jsou uvedeny na našem webu www.skylink.cz.
–P
 o úspěšném dokončení registrace obdržíte elektronickou poštou potvrzení Vaší registrace
spolu s dalšími užitečnými informacemi.
– Z aslané potvrzení si, prosím, vytiskněte a uschovejte pro Vaši kontrolu.
Při elektronické registraci není třeba posílat poštou papírovou verzi této Žádosti o registraci.
2

Poštou

– V yplňte čitelně a úplně tuto Žádost o registraci služby Skylink.
– V yplněnou žádost o registraci služby Skylink zašlete poštou na adresu:
Satelitní televize Skylink, PO BOX 4, 709 00 Ostrava 9

Registrační poplatek za registraci služby Skylink lze uhradit:
1/ V hotovosti u Vašeho prodejce satelitní techniky nebo
2/ kteroukoliv z metod jednorázových plateb uvedených na www.skylink.cz nebo v přiloženém letáku.

Skylink® je registrovaná obchodní značka používaná pod licencí M7 Group S.A.
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–Č
 ástka: 999 Kč jednorázově
– V ariabilní symbol: posledních 10 číslic Vaší dekódovací karty Skylink
–S
 pecifický symbol: 200
–Č
 íslo bankovního účtu: 43-0843190287 / 0100

