V Bratislave, 28. februára 2022
Vážení zákazníci
Dovoľujeme si vás informovať, že od 01. apríla 2022 spoločnosť SATRO s.r.o. pripravuje zmeny v cenách balíkov služby
SATROdigital.
K cenovým úpravám sme pristúpili na základe rýchlo rastúcej inflácie v roku 2021 a začiatkom roka 2022, ktorá dosiahla 9-ročné
maximum, a to 3,2 %. Ďalším dôležitým momentom boli opätovne uzatvorené zmluvy so spoločnosťami vlastniacimi portfólio staníc
Discovery a Eurosport, a zmluva so spoločnosťou, ktorá vlastní stanice Markíza, Doma a Dajto.
Od roku 2020, kedy sme upravovali ceny niektorých balíčkov služby SATROdigital, sme pridali do našej programovej ponuky
SATROdigital 17 programov ako napríklad – LaLa, Folklorika, RiK, CNN, CS History, Reality Kings, HGTV, ŠPORT, JOJ ŠPORT, ČT3.
Pribudli nové programy v balíčku MAGYAR (RTLII, TV4, FEM3, TV2 SÉF, HÍR TV) a chystáme nové programy do iných balíčkov.
Nové ceny jednotlivých programových balíčkov služby SATROdigital, platné od 01. apríla 2022, sú nasledovné:
Cena programového balíčka MINI KOMPLET sa mení z 8,90 EUR na 10,70 EUR na mesiac, pričom cena balíčka MINI SK
sa mení z 2,50 EUR na 3,90 EUR na mesiac, cena balíčka MINI CZ sa mení z 1,50 EUR na 1,90 EUR na mesiac.
Cena programového balíčka KLASIK sa mení zo 7, 50 EUR
Ceny programového balíčka MAGYAR sa mení z 1,90 EUR na 3,90 EUR mesačne.
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Ceny programového balíčka GLOBAL sa mení z 1,90 EUR na 2,90 EUR mesačne.
Ceny programových balíčkov ŠPORT, DETI, FILM, NÁUKA, HOBBY a HUDBA sa menia z 2,50 EUR na 2,90 EUR mesačne.
Cena programového balíčka KOMFORT sa mení z 9,90 EUR na 11,90 EUR mesačne.
Súčasne by sme si vás dovolili informovať, že nová cena vám bude zmenená v najbližšej fakturácii, ak nemáte zmluvnú
viazanosť na služby SATROdigital. Dovoľujeme si vás tiež informovať, že ak máte na vašej zmluve zmluvnú viazanosť, počas nej vám
spoločnosť SATRO s.r.o. garantuje pôvodnú cenu. Táto cena sa bude upravovať na cenníkovú až po skončení vašej viazanosti.
O spomínanej zmene sme verejnosť informovali oznámením na našej webovej stránke www.satro.sk, dňa 28.02.2022.
V zmysle ustanovenia § 87 ods. 9 zákona č. 452/2021 Z.z. máte právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní verejných služieb
bez sankcií do jedného mesiaca odo dňa oznámenia zmeny zmluvy, ak tieto zmeny neakceptujete.

