PROMO správy - november 2022
1.
SATRO s.r.o. od 01. decembra 2022 zavádza tzv. „energetický
príplatok“
Súčasný bezprecedentný vývoj na trhu s energiami a palivami bohužiaľ, spoločnosť
núti promptne reagovať, aby bolo vôbec možné zachovať poskytované služby aspoň
v súčasnom rozsahu.
Dovoľujeme si vás, vážení zákazníci informovať, že od 01. decembra 2022 je
spoločnosť SATRO s.r.o. nútená zaviesť tzv. „Energetický príplatok“ vo výške
2,40 EUR (vrátane DPH ) mesačne.
Účastníci s viacerými našimi službami budú platiť len jeden „Energetický príplatok“.
Súčasne by sme si vás dovolili informovať, že vaša aktuálna cena za objednané
služby z nášho portfólia ostáva nezmenená. Všetky vaše prípadné akcie ostávajú v
platnosti do ukončenia vašich viazaností.
Novo-vystavené faktúry od 01. decembra 2022 už budú obsahovať navyše aj
„Energetický príplatok“ v mesačnej výške 2,40 EUR.
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2.

Pri príležitosti 30. výročia vzniku spoločnosť SATRO pre svojich
zákazníkov pripravila výročné ponuky na všetky služby.
Výročná akcia na akýkoľvek balík SATROdigital do konca roka 2022
Všetci zákazníci, ktorí si objednajú do konca roka akýkoľvek balík
digitálnej televízie SATROdigital na 24 mesiacov, získajú takýto balík na
prvé tri mesiace zadarmo.
Akciu nie je možné kombinovať s inými akciami.
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3.

Výročná akcia na akúkoľvek službu SATROnet do konca roka 2022

Všetci zákazníci môžu získať akýkoľvek balík služby SATROnet na
prvé tri mesiace zadarmo, k tomu navyše dostanú aj internetovú
televíziu – touchTV balíček KLASIK tiež na prvé tri mesiace zadarmo.

SLUŽBA
LOKALITA

SATROnet Basic

SATROnet
Standard

SATROnet Junior

SATROnet
Professional

Šurany

Prvé 3 mesiace
zadarmo, ďalších
21 mesiacov za
6,90 € / mesiac

Prvé 3 mesiace
zadarmo, ďalších
21 mesiacov za
9,90 € / mesiac

Prvé 3 mesiace
zadarmo, ďalších
21 mesiacov za
11,90 € / mesiac

Prvé 3 mesiace
zadarmo, ďalších
21 mesiacov za
17,90 € / mesiac

Bratislava a okolie
(Vysielač Devínska
Kobyla)

Prvé 3 mesiace
zadarmo, ďalších
21 mesiacov za
6,90 € / mesiac

Prvé 3 mesiace
zadarmo, ďalších
21 mesiacov za
10,90 € / mesiac

Prvé 3 mesiace
zadarmo, ďalších
21 mesiacov za
14,90 € / mesiac

-

Ostatné lokality

Prvé 3 mesiace zadarmo, ďalších 21 mesiacov podľa Cenníka služieb SATROnet

Všetci zákazníci dostanú k balíkom SATROnet Basic, SATROnet
Standard, SATROnet Junior a SATROnet Professional aj balík
internetovej televízie – touchTV na prvé 3 mesiace zadarmo.
Táto výročná akcia platí pri 24 mesačnej viazanosti na akýkoľvek
balík služby SATROnet.
Túto výročnú akciu nie je možné kombinovať s inými akciami.

3

4.

Výročná akcia pre službu touchTV platná do konca roka 2022
Namiesto služby typu „kedykoľvek“ (TV Archív) prichádza služba
„kedykoľvek & na čomkoľvek & kdekoľvek“ (touchTV k TV).
Ak si teraz objednáte službu touchTV na 24 mesiacov, môžete túto
službu sledovať prvé tri mesiace ZADARMO.
Novinkou v službe SATROdigital je možnosť bezplatného využívania
doteraz spoplatnenej služby touchTV k TV (archív TV kanálov a živé
vysielanie cez Internet) v základnej verzii, t.j. na jedno zariadenie. Ak sa
zákazníci neskôr rozhodnú využívať plnú verziu, t.j. sledovať touchTV k
TV na štyroch zariadeniach, doplatia iba 1,00 EUR mesačne.
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5.

+
Výročná akcia pre balíky od spoločnosti SATRO do konca roka
2022!
Všetci zákazníci môžu získať prvé tri mesiace zadarmo pri objednaní si
už aj tak zvýhodnených balíkov digitálnej televízie a vysokorýchlostného
internetu na 24 mesiacov. Výročná akcia platí do konca tohto roku a nie
je možné kombinovať ju s inými akciami.

V lokalitách Šurany a Bratislava môžu noví zákazníci získať uvedené balíky na
6 mesiacov zadarmo pri 24 mesačnej viazanosti. Mesačná cena balíkov je
počas doby viazanosti nemenná.
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6.

Výročná akcia „Tri mesiace zadarmo na TV službu SATROanalog“
platí do roka 2022.
Do konca tohto roka platí akcia „Prvé tri mesiace zadarmo na akúkoľvek
TV službu SATROanalog“ pri 24-mesačnej viazanosti.
Akciu nie je možné kombinovať s inými akciami.
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7.

National Geographic - kanálový tip v novembri 2022
V novembri 2022 bude kanálovým tipom stanica National Geographic.
Rovnako od začiatku novembra máte možnosť sledovať na TV Paprika
novú lokálnu produkciu „Celý svet na panvici so slovenským
šéfkuchárom Gabom Kocákom.
Stanicu National Geographic môžete sledovať počas celého novembra v
ponuke SATROdigital MINI alebo MINI KOMPLET za mesačný poplatok
4,90 EUR respektíve 10,70 EUR alebo v ponukách SATROanalog.
Od nasledujúceho mesiaca potom nájdete stanicu National Geographic v
ponuke KLASIK služby SATROdigital. Mesačný poplatok programovej
ponuky KLASIK je 8,90EUR.
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8.

Spoločnosť SATRO s.r.o. zvýšila rýchlosti služby SATROnet v meste
Myjava. Zvýšenie sa týka služby SATROnet cez ethernetové prípojky. V
prvej fáze sa zvýšila rýchlosť služby SATROnet Professional, na
1Gbits/1Gbit/s (1 000 Mbit/s / 1 000 Mbit/s).
Postupné zvyšovanie rýchlostí tejto služby môžete vidieť v tabuľke.
Služba

Rýchlosť
prijímania dát

Rýchlosť
odosielania dát

Cena / mesiac
S viazanosťou /
Bez viazanosti

SATROnet Basic

50 Mbit/s*

50 Mbit/s*

8,90 €/ 9,90 €

SATROnet
Standard

100 Mbit/s*

100 Mbit/s*

12,90 €/ 14,90 €

SATROnet Junior

300 Mbit/s*

300 Mbit/s*

15,90 €/ 19,80 €

SATROnet
Professional

1 000 Mbit/s

1 000 Mbit/s

22,90 €/ 30,00 €

* pripravuje sa
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9.

Programové balíčky DETI a HUDBA na 12 alebo na 6 mesiacov
bezplatne do konca novembra 2022.
Ak si aj počas októbra objednáte programový balíček DETI alebo
HUDBA služby SATROdigital, prvých 12 mesiacov ich získate
BEZPLATNE pri 24-mesačnej viazanosti.
Rovnako máte možnosť získať niektorý zo spomínaných programových
balíčkov DETI alebo HUDBA na prvých 6 mesiacov BEZPLATNE pri 12mesačnej viazanosti.
Mesačný poplatok programových balíčkov DETI a HUDBA je 2,90 EUR.
Akciu nie je možné kombinovať s inými aktuálnymi akciami.
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10.

+

Základná inštalácia + wifi modem ZADARMO.
Každý zákazník, ktorý sa zaviaže na 24 mesiacov na akúkoľvek službu
SATROdigital alebo SATROnet, získava základnú inštaláciu služby
SATROnet a wifi modem ZADARMO.
Každý nový zákazník pri objednaní si služby SATROnet na 24 mesiacov,
získava modem so zabudovaným alebo externým wifi routerom počas
doby viazanosti ZADARMO.
Obidve akcie platia pre zákazníkov z lokality Šurany a pre zákazníkov
služby 12G/vzdušná optika vysielačov Zobor, Kamzík a Devínska
Kobyla a môžu sa kombinovať s inými platnými akciami.
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11.

+

Digitálna televízia alebo internet až na šesť mesiacov zadarmo pri
viazanosti u konkurencie do konca novembra 2022.
Ak ste nespokojní so svojim televíznym, alebo internetovým operátorom,
získajte viac ako 50 televíznych staníc alebo rýchlejší internet na
6 mesiacov zadarmo, hoci ste viazaní u iného operátora!
Ak sa zákazník preukáže zmluvou s iným operátorom môže získať
SATROdigital MINI + KLASIK alebo MINI KOMPLET + KLASIK alebo
akýkoľvek internet z našej ponuky najprv na 6 mesiacov ZADARMO
a potom na 24 mesiacov podľa platného cenníka, pričom môže počas
tejto viazanosti využívať iné aktuálne akcie.
Podmienkou je, aby bola mesačná platba za televízne, alebo internetové
služby od iného poskytovateľa vyššia ako 1 EURO, pričom počet
zostávajúcich mesiacov do ukončenia viazanosti u iného poskytovateľa
neprekročí dobu 6 mesiacov.
Programové ponuky MINI KOMPLET a KLASIK obsahujú viac ako
70 programov v SD aj v HD kvalite za mesačný poplatok 19,60 EUR.
Akciu je možné kombinovať aj s inými akciami.
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12.

SATRO uľahčuje možnosť doobjednania si balíkov digitálnej
televízie.
Spoločnosť SATRO poskytuje svojim zákazníkom možnosť doobjednať
si doplnkové služby SATROdigital na diaľku a na ľubovoľné časové
obdobie. Zákazníci, ktorí odoberajú službu SATROdigital si môžu zvoliť
ľubovoľné programové balíky nad rámec ich predplatených služieb, a to
bez viazanosti a na nimi zvolené obdobie v rozpätí od jedného až
do 11 mesiacov.
Ak si zákazníci diaľkovo, jednoduchým bankovým prevodom, objednajú
akúkoľvek novú platenú službu na 11 mesiacov nepretržite, majú nárok
na jeden ďalší (dvanásty) mesiac tejto služby ZADARMO (akcia 11+1).
Sumu podľa zvolenej ponuky a dĺžky obdobia posielajte na bežný účet,
na ktorý hradíte pravidelné mesačné poplatky a ako variabilný symbol
použite číslo Vašej zmluvy. Dôležitý je špecifický symbol, ktorý
identifikuje zvolenú ponuku.
Tabuľka na rýchle
SATROdigital:
TV PONUKA

objednávanie
Predplatné na 1-11
mesiacov

si

programových

balíkov

Špecifický symbol

MINI SK
MINI CZ
KLASIK
KOMFORT
ŠPORT
DETI
FILM
HOBBY

počet mesiacov x 3,90 €
počet mesiacov x 1,90 €
počet mesiacov x 8,90 €
počet mesiacov x 11,90 €
počet mesiacov x 2,90 €
počet mesiacov x 2,90 €
počet mesiacov x 2,90 €
počet mesiacov x 2,90 €

97
99
101
105
107
109
111
127

NÁUKA
HUDBA
MAGYAR
GLOBAL
HBO (10+2)
HBOMAX (10+2)

počet mesiacov x 2,90 €
počet mesiacov x 2,90 €
počet mesiacov x 3,90 €
počet mesiacov x 2,90 €
počet mesiacov x 7,90 €
počet mesiacov x 11,90 €

113
115
117
119
121
123
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