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TARIFA RETRANSMISIA 

k všeobecným podmienkam spoločnosti e-Net, s.r.o.  
Účinná od 1.11.2016 

 
1. Cena za poskytovanie Služby na jeden mesiac: 

 
Názov balíka Cena za 

mesiac 
Digitálna ponuka – IPTV 

SUPER TV MINI (cca 30 staníc vrátane mnohých staníc v HD) s 24 mesačnou zmluvnou viazanosťou 4,55 € 
SUPER TV MINI (cca 30 staníc vrátane mnohých staníc v HD) s 12 mesačnou zmluvnou viazanosťou 4,65 € 
SUPER TV MINI (cca 30 staníc vrátane mnohých staníc v HD) bez zmluvnej viazanosti 4,95 € 
SUPER TV MAXI (cca 80 staníc vrátane mnohých staníc v HD) s 24 mesačnou zmluvnou viazanosťou 15,55 € 
SUPER TV MAXI (cca 80 staníc vrátane mnohých staníc v HD) s 12 mesačnou zmluvnou viazanosťou 15,95 € 
SUPER TV MAXI (cca 80 staníc vrátane mnohých staníc v HD) bez zmluvnej viazanosti 16,95 € 
SUPER TV KOMPLET(cca 100 staníc vrátane mnohých staníc v HD) s 24 mesačnou zmluvnou viazanosťou 18,55 € 
SUPER TV KOMPLET(cca 100 staníc vrátane mnohých staníc v HD) s 12 mesačnou zmluvnou viazanosťou 19,65 € 
SUPER TV KOMPLET (cca 100 staníc vrátane mnohých staníc v HD) bez zmluvnej viazanosti 20,95 € 

Doplnkové služby k SUPER TV 
ARCHVÍV K MINI ( služba, ktorá umožní sledovanie relácií až 7 dní nazad bez nutnosti nahrávať na väčšine 
staníc balíka) 

2,00 € 

ARCHVÍV K MAXI ( služba, ktorá umožní sledovanie relácií až 7 dní nazad bez nutnosti nahrávať na väčšine 
staníc balíka) 

2,00 € 

ARCHVÍV KU KOMPLET ( služba, ktorá umožní sledovanie relácií až 7 dní nazad bez nutnosti nahrávať na 
väčšine staníc balíka) 

2,00 € 

SUPER TV MUSIC ( doplnkový balík hudobných staníc) 1,00 € 
SUPER TV KIDS ( doplnkový balík detských staníc) 1,00 € 
SUPER TV SPORT ( doplnkový balík športových staníc) 2,00 € 
FILMBOX MAX ( pri platbe na 12 mesiacov vopred) zoznam staníc nižšie 2,86 € 
HBO (HBO + HBO2 + HBO Comedy) 8,95 € 
HBO HD (HBO HD + HBO + HBO2 + HBO Comedy) 11,95 € 
HBO max pack (HBO HD + HBO + HBO2 + HBO Comedy + Cinemax + Cinemax2) 14,95 € 
HBO OD/GO (doplatok za archív k službám HBO bez rozdielu variantu / mobilná TV HBO GO) 2,00 € 
Doplatok za 25 hodín priestoru pre nahrávanie  (nahrávka dostupná na dobu 300 dní) 1,00 € 
Doplatok za 50 hodín priestoru pre nahrávanie (nahrávka dostupná na dobu 300 dní) 2,00 € 
Doplatok za 100 hodín priestoru pre nahrávanie (nahrávka dostupná na dobu 300 dní) 3,50 € 
Súčasťou služby retransmisie je aj retransmisia rozhlasových staníc.  
V Cene služieb SUPER TV je 5 hodín priestoru pre nahrávanie.  
V Cene služieb SUPER TV MAXI a KOMPLET je archív vybraných TV staníc balíka MINI na dobu 7 dní nazad bezplatne. 
V Cene služieb SUPER TV je programový sprievodca (EPG) na 7 dní nazad a vopred pre väčšinu staníc. 
 
Zoznam staníc balíka FILMBOX MAX: Filmbox HD ,Filmbox Premium HD, Docubox HD, Fightbox HD, Fashionbox HD, 360 
Tunebox, Filmbox Family ,Filmbox ,Erox HD ,Eroxxx HD + LIVE - sledujte stanice FILMBOX kdekoľvek na svojom tablete alebo 
mobile alebo PC 
 
Všetky doplnkové služby je možné doobjednať ku ktorejkoľvek službe SUPER TV, aj k MINI je možné doobjednať HBO alebo 
FILMBOX 
 
Aktuálny zoznam staníc v balíkoch najdete na www.e-net.sk v sekcii „Na stiahnutie“ ZOZNAM TV STANÍC – IPTV (SUPER TV) 
 
  
                                        

Uvedené ceny sú vrátane DPH 20% 
Touto Tarifou sa rušia predchádzajúce tarify na poskytovanie verejnej služby retransmisie. Konverzný kurz 30.1260 SKK/EUR 

 


