DIAĽKOVÝ SPÔSOB DOOBJEDNÁVANIA BALÍKOV SATROSAT
1. Služba je dostupná existujúcim
zákazníkom spoločnosti SATRO, s.r.o,
ktorí využívajú službu SATROsat v
rozsahu ľubovoľnej základnej ponuky
( MINI, SMART, KLASIK,
KOMFORT/HD).
2. Služba bude zákazníkom aktivovaná
nasledujúci pracovný deň po obdržaní
platby, a to na obdobie, ktoré
zodpovedá úhrade. Pre otvorenie
predplatenej služby na všetkých kartách
v rámci domácnosti, ktoré patria pod
jednu zmluvu, kontaktujte prosím pre
dodatočnú aktiváciu zákaznícku linku
alebo zákaznícke strediská.
3. Účastník si môže zvoliť 1 až 12
mesačné platobné obdobie. Spôsob
platenia bankovým prevodom alebo
poštovou poukážkou. Pri úhrade
poštovou poukážkou je doba pripísania
platby na účet spoločnosti SATRO, s.r.o.
dlhšia ako pri bankovom prevode (min.
7 pracovných dní).
4. Predplatné je nevratné a nie je možné
ho využiť na iné ako zvolené služby.
5. Príjem HD staníc je podmienený
prijímačom, ktorý takýto príjem
podporuje.

Variabilný symbol je číslo karty
(10 miestne číslo).

Špecifický symbol uvádza
vybranú TV ponuku/y, výška
sumy reprezentuje počet mesiacov
predplatného. Je veľmi dôležité
správne uvedenie variabilného
symbolu a špecifického symbolu,
aby sa platby správne
identifikovali a napárovali.

Typ karty - 10 miestne číslo
1 029 777 666 9
Číslo účtu na zasielanie platieb
je 2623007355/1100, IBAN:
SK93 1100 0000 0026 2300 7355,
SWIFT: TATRSKBX.

TV PONUKA
SATROsat

PREDPLATNÉ
NA 1 MESIAC

ŠPECIFICKÝ
SYMBOL

HD PLUS

12,50 €

211

MIXBOX

5,99 €

213

HBO STANDARD

8,90 €

215

HBO MAXPACK

10,90 €

217

CS FILM + CS MINI

4,97 €

219

FILM EUROPE + CS TV

5,64 €

221

MAN-X

10,40 €

223

EXXTRA

9,70 €

225

6. Všetky ostatné podmienky sú zhodné
s aktuálnym cenníkom služieb a
zariadení SATROsat.

DIAĽKOVÝ SPÔSOB OBJEDNÁVANIA TOUCH TV—PREDPLATITEĽSKÝ REŽIM
1. Služba je dostupná
existujúcim zákazníkom
spoločnosti SATRO, s.r.o, aj
zákazníkom, ktorí
nevyužívajú žiadne služby
od spoločnosti.

poštovou poukážkou. Pri úhrade
poštovou poukážkou je doba
pripísania platby na účet
spoločnosti SATRO, s.r.o. dlhšia
ako pri bankovom prevode,
minimálne 7 pracovných dní.

2. Služba bude zákazníkom aktivovaná
na 3 zariadenia nasledujúci pracovný
deň po obdržaní platby, a to na obdobie,
ktoré zodpovedá úhrade.

4. Predplatné je nevratné a nie je
možné ho využiť na iné ako
zvolené služby.

3. Účastník si môže zvoliť 1 až 11
mesačné platobné obdobie, spôsob
platenia bankovým prevodom alebo

Aplikácia

touch TV na 3
mobilné zar.

Variabilný symbol je 10 miestne
číslo pridelené pri prvej
registrácii: http://www.satro.sk/
kategoria/registracia-touch-tv/.
Číslo účtu na zasielanie platieb
je 2623007355/1100, IBAN: SK93
1100 0000 0026 2300 7355, SWIFT:
TATRSKBX.

PREDPLATNÉ ŠPECIFICKÝ
NA 1 MESIAC SYMBOL

2,90 €

301

www.satro.sk, 0850 311 000, info@satro.sk

AKCIA
Predplaťte si balík na 11 mesiacov a
získajte ďalší 1 mesiac zadarmo

