
VÁŽENÝ ZÁKAZNÍK, 

naším cieľom je postupne modernizovať celú telekomunikačnú sieť. Vo Vašej lokalite plánujeme vybudovať novú optickú sieť, 
aby ste si mohli užívať vyššiu rýchlosť internetu. Vašu domácnosť napojíme jednoducho z hlavnej trasy a dotkneme sa jej len 
okrajovo, inštaláciou malej skrinky na voľne prístupnom mieste, najčastejšie na fasáde budov a domov, na oplotení alebo na 
stĺpikoch pred oplotením. 

AKÉ SÚ VÝHODY?
•  Prostredníctvom Vášho nezáväzného súhlasu bude Váš rodinný dom pripravený (v prípade Vášho záujmu) na rýchle zriadenie 

služieb.
• Zvyšujete si hodnotu svojej nehnuteľnosti vďaka optickému pripojeniu.
•  Všetky náklady spojené s budovaním telekomunikačnej siete v rámci tejto investičnej akcie budú hradené spoločnosťou Slovak 

Telekom, a. s. 
•  Súhlas so samotnou výstavbou Vás ako vlastníka nehnuteľnosti nezaväzuje k žiadnej úhrade nákladov na vybudovanie siete 

a optických účastníckych skriniek. Súhlas Vás nezaväzuje ani k žiadnemu budúcemu objednávaniu alebo odberu služieb. 

V prípade záujmu o zriadenie optickej prípojky stačí dať súhlas Vaším podpisom na priloženom tlačive. Svoj súhlas zašlite 
na dole uvedenú adresu projekčnej kancelárie alebo v prípade otázok ich kontaktujte.

ČO TÝM ZÍSKATE?

MAGIO 
INTERNET
PRIPOJTE SA K NOVÝM ZÁŽITKOM

Surfujte neobmedzene na všetkých svojich zariadeniach. 
Vďaka Magio internetu s rýchlosťou až do 600 Mb/s si 
obľúbený film stiahnete za pár minút, online videá pozriete 
bez sekania a webstránky sa načítajú super rýchlo. 

S Magio Televíziou vás čaká viac ako 120 kanálov. Užite 
si exkluzívne športové stanice Digi Sport, dokumenty 
s BBC Earth alebo rozprávkový svet s Ťuki TV. Navyše 
s bezplatnou službou Magio GO môžete sledovať televíziu 
kdekoľvek a kedykoľvek v rámci pokrytia.

MAGIO 
TELEVÍZIA
PREPNITE NA SKVELÚ ZÁBAVU

PRERAĎTE NA VYŠŠIU RÝCHLOSŤ
Optický Magio internet a TV u vás doma

Podmienky a spôsob zriadenia optickej prípojky je upravený v priložených dokumentoch. Uvedené služby sú poskytované na optickej technológii. Konkrétny rozsah poskytovanej služby závisí od zvoleného 
programu služby a podmienkou je uzavretie zmluvy. Služba Magio GO je služba televízie poskytovanej prostredníctvom internetu. Pri využívaní služby Magio GO ako doplnkovej k službe Magio Televízia sa 
neúčtuje poplatok; v opačnom prípade je spoplatnenia v zmysle platných podmienok. Všetky podmienky nájdete na www.telekom.sk alebo na 0800 123 456.

Projekčná kancelária:
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