Cenník (tarifa) služieb retransmisie digitálnej televízie IPTV
Platný od 01.10. 2013
Uvedené služby sú poskytované v telekomunikačnej sieti Gemernet na digitálnom
rozhraní.

Poplatky za pravidelné používanie služieb digitálnej televízie:
Programová ponuka:
RegioTV Minimal .....................................................................3,00 EUR za mesiac
RegioTV Základný balík...........................................................4,00 EUR za mesiac
RegioTV Maďarský balík.........................................................5,00 EUR za mesiac

Ostatné poplatky:
Zriadenie RegioTV pre klientov využívajúcich internetové pripojenie Gemernet
2 možnosti na zriadenie káblovej televízie:
1. Inštalácia digitálnej televízie RegioTV.............................................50 EUR
tento poplatok je možné zaplatiť v dvoch mesačných splátkach............................................... 25 + 25 EUR
(bez mesačného prenájmu prijímača)

2. Inštalácia digitálnej televízie RegioTV na jeden televízny prijímač s
mesačným prenájmom HD prijímača digitálnej televízie
......................................................................................................... 35 EUR
Mesačný prenájom jedného HD prijímača digitálnej televízie
.................................................................................. ........... 0,7 EUR/mesiac
Touto službou sa rozumie inštalovanie potrebných zariadení – prijímača digitálnej televízie tzv. IPTV set top boxu Motorola
1003, alebo MAG 250 micro, switcha, alebo routra, maximálne 20 metrov ethernetového kábla, doplnkového inštalačného
materiálu a práca technikov. Nadštandardné požiadavky na inštaláciu napr. inštalovanie v káblových lištách, atď. sa
vykonávajú nad rámec uvedenej ceny, po dohode s predajcom služieb. Zriadený prijímač digitálnej televízie zostáva vo
vlastníctve predajcu služieb.

Za zriadenie pripojenia k digitálnej káblovej televízii pre klientov, ktorý nevyužívajú Gemernet
internet môže byť v závislosti od miestnych pomerov účtovaný jednorazový inštalačný
poplatok.................................................................................................................................20 EUR

Zakúpenie prijímača digitálnej televízie:
IPTV STB Motorola HD VIP 1003..............................................................99 EUR
IPTV STB MAG-250-MICRO HD..............................................................99 EUR
Inštalovanie ostatných sieťových zariadení je spoplatňovaný podľa štandardného cenníka služieb Gemernet.

Ceny služieb sú konečné, vrátane DPH a zahrňujú náklady poskytovateľa retransmisie ako aj predajcu služieb.
Pri aktivácii viacerých prijímačov digitálnej televízie, v tej istej domácnosti, sa mesačná cena nemení.
Dostupnosť služieb vo vybraných častiach obcí:
Rimavská Seč, Zádor, Číž, Chanava, Kráľ, Abovce, Lenartovce, Včelince, Širkovce, Hostice
Viac informácií: www.gemernet.sk/tv
Predajca služieb:
Gemernet s.r.o., Májová č.312, 980 42 Rimavská Seč
IČO: 45 858 306 , DIČ: 202 311 5138, IČ DPH: 202 311 5138
tel. 0907 505 210, E-mail: teledom@gemernet.sk

alebo tel. 0907 505 210
Poskytovateľ služieb retransmisie:
RegioTV s.r.o., Popradská 12, 040 01 Košice
IČO: 46 043 179, DIČ: 202 320 5734

