
 
Stelartv s.r.o.                                                                                                                                                                                                       Lysiná 751 , 916 21 Čachtice  
Bankové spojenie  č.ú. 3019093554 / 0200                                                                                              IČO: 46672982  DIČ: 2023506573  IČ DPH: SK2023506573  
                                  IBAN SK2502000000003019093554         

 

www.stelartv.sk tel:0940 810 431 ,0915 706 055, 0949 866 751                                                          Stelartv s.r.o. © 

Cenník služieb platný pre nových a stávajúcich zákazníkov Dolné Dubové od 1.8.2018 k zmluve 

o pripojení na poskytovanie retransmisie a internetu spoločnosti  

Stelartv s.r.o. Lysiná 751 , 916 21 Čachtice 

cable net 

  

  
CENA S DPH 

  Filip Klasik Medium Komfort 

 
 

INTERNET          

5M / 1M 14M / 2M 18M / 3M 22M / 4M 

platba mesačne 6,20 € 9,90 € 13,90 € 17,90 € 

                     Pri platbe šekom  sa účtuje plus 1 € poštové služby  Pri elektronickej fakturácii na e-mail 0 €  

INTERNET 
aktivačný poplatok – 20 € jednorazovo zákazník káblovej televízie 

aktivačný poplatok – 30 € jednorazovo nový zákazník 
    Aktivačný poplatok zahŕňa káblový modem + wifi ,zapojenie a inštaláciu zariadenia plus odskúšanie . 

BEZ FUP BEZ VIAZANOSTI ,agregácia max 1:20    
 
Všetky služby sú bez viazanosti pri ukončení služby sa účastník zaväzuje vrátiť funkčné zariadenia pre 
internet (káblový modem , router ) prevádzkovateľovi pred uplynutím 24 mesiacov od pripojenia. 
V prípade nevrátenia zariadení sa uplatňuje cena zariadení podľa platného cenníka . 
 
 
 

Cena pre TV -  Informácie vám podá miestny úrad vo vašej obci 
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Názov služby   
jednotková 

cena 

   

Káblový modem EOC / DOCSIS 1 ks 50,00 € 

wifi router - TP link s nastavením a pripojením 1 ks 20,00 € 

   

   

Koncovka RJ - 45  1 ks 0,50 € 

Poštové služby  mesačne 1,00 € 

Galvanický oddelovač zeme  1 ks 5,00 € 

F - konektor  tlakový cabelcon RG 06 1 ks 0,60 € 

F – konektor  tlakový cabelcon RG 11 1 ks 4,20 € 

Koncovky do TV F/IEC male - F/IEC female 1 ks 0,60 € 

Tv rozbočovač F 2xTV 1 ks 3,50 € 

Tv rozbočovač F 3xTV 1 ks 4,50 € 

Tv rozbočovač F 4xTV 1 ks 5,50 € 

Tv rozbočovač F 6xTV 1 ks 6,50 € 

Tv rozbočovač F 8xTV 1 ks 8,50 € 

Koaxiálny kábel vnútorný RG 06 / kábel UTP 1 m 0,60 € 

Práca / hod naviac 1 hod 16,50 € 

Výjazd technika na vyžiadanie cez pracovné dni pondelok až piatok od 8 00 
hod. do 16 00 hod. 1 výjazd 15,00 € 

Výjazd technika na vyžiadanie mimo pracovné hodiny ,dni a víkendy 1 výjazd 25,00 € 

Naladenie TV ,alebo set top boxu na vyžiadanie domácnosť 5,00 € 

Poštové služby – ( zasielanie  faktúry + poštový poukaz poštou ) mesačne 1,00 € 

Elektronická faktúra na e-mail  mesačne 0,00 € 

Zaslanie upomienky  1 ks 2,50 € 

   

   

Pripojenie nového zákazníka na KDS pre TV - V cene pripojení nie sú zahrnuté 
výkopové práce, lištovanie ,murárske práce 1 ks 20 € 

Pripojenie nového zákazníka na KDS pre TV+ INTERNET  - V cene pripojení nie 
sú zahrnuté výkopové práce, lištovanie ,murárske práce 1 ks 30 € 

Pripojenie existujúceho  zákazníka na KDS pre INTERNET  - V cene pripojení nie 
sú zahrnuté výkopové práce, lištovanie ,murárske práce 1 ks 20 € 

   

   

Filip                                             download  5 Mbit/s upload 1 Mbit/s  mesiac 6,20 € 

Klasik                                           download 14 Mbit/s upload 2 Mbit/s mesiac 9,90 € 

Medium                                     download 18 Mbit/s upload 3 Mbit/s mesiac 13,90 € 

Komfort                                     download 22 Mbit/s upload 4 Mbit/s mesiac 17,90 € 

Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH 20 % . 



 
Stelartv s.r.o.                                                                                                                                                                                                       Lysiná 751 , 916 21 Čachtice  
Bankové spojenie  č.ú. 3019093554 / 0200                                                                                              IČO: 46672982  DIČ: 2023506573  IČ DPH: SK2023506573  
                                  IBAN SK2502000000003019093554         

 

www.stelartv.sk tel:0940 810 431 ,0915 706 055, 0949 866 751                                                          Stelartv s.r.o. © 

Splatnosť faktúr je vždy do 15. Dňa daného kalendárneho mesiaca. 
V prípade iných ako mesačných platieb sú splatnosti nasledovné: 

 Štvrťrok: 15. január, 15. apríl, 15. júl, 15. október 

 Polrok: 15. január, 15 júl 

 Rok: 15. Január 

 Alebo splatnosť uvedená na faktúre 

Výpovedné lehoty akceptujeme e-mailom a písomne na adresu . 

Výpoveď cez telefonický kontakt neakceptujeme !!! 

Pri mesačnej platbe doručená výpoveď do 25 dňa daného mesiaca 

(výpoveď doručená do 25.01.20XX ,zmluva ukončená od 01.02.20XX ) 

Pri štvrťročnej platbe doručená výpoveď do 25 dňa daného mesiaca 

(výpoveď doručená do 25.03.20XX ,zmluva ukončená od 01.04.20XX ) 

Pri polročnej platbe doručená výpoveď do 25 dňa daného mesiaca 

(výpoveď doručená do 25.06.20XX ,zmluva ukončená od 01.07.20XX ) 

Pri ročnej platbe doručená výpoveď do 25 dňa daného mesiaca 

(výpoveď doručená do 25.12.20XX ,zmluva ukončená od 01.01.20XX ) 

Kontakty : 

Stelartv s.r.o. 

Lysiná 751 

916 21 Čachtice 

 

 

stelartv@stelartv.sk 

porucha@stelartv.sk 

mailto:stelartv@stelartv.sk
mailto:porucha@stelartv.sk

