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AKCIOVÝ CENNÍK PRIPOJENIA DO INTERNETU 
 

v sieti fibermax 
č. 1/2021 

 
PREAMBULA 

SIX DATA, s.r.o., so sídlom Skuteckého 6870/33, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45629111, zapísaná v obchodnom 
registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 18577/S (ďalej len „poskytovateľ“), vydáva podľa § 
44 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách tento Akciový cenník, ktorý upravuje cenu 
verejnej elektronickej komunikačnej služby sprostredkovania prístupu do siete internet, poskytovanej 
prostredníctvom FTTX pripojenia (ďalej len „služba“) fyzickým a právnickým osobám (ďalej len „účastník“).  

I. Všeobecné informácie 

1) Tento akciový cenník upravuje zvýhodnené cenové podmienky poskytovania prístupu do siete internet a 
retransmisie prostredníctvom produktových radov fibermax. Ostatné podmienky poskytovania služby sa riadia 
platnými Všeobecnými podmienkami a Cenníkom, ktoré sú zverejnené na www.fibermax.sk a sú tiež k 
dispozícii v sídle poskytovateľa a na jeho pobočkách. 
 

2) Cenové podmienky uvedené v tomto akciovom cenníku platia pre všetkých nových aj existujúcich účastníkov, 
ktorí spĺňajú podmienky uvedené v tomto akciovom cenníku. 

 
3) Tento akciový cenník platí pre všetkých nových ako aj existujúcich zákazníkov, ktorí od 1.11.2021 do 

skončenia platnosti tohto akciového cenníka uzavrú zmluvu o poskytovaní verejných elektronických 
komunikačných služieb alebo dodatok k zmluve o poskytovaní verejných elektronických komunikačných 
služieb na poskytovanie aspoň jednej zo služieb z produktových radov uvedených v bode 1. (ďalej len ako 
„zmluva“) s dobou viazanosti podľa tohto akciového cenníka.  

 
4) Na účely tohto akciového cenníka sa za nového účastníka nepovažuje účastník, ktorý požiada o zriadenie 

služby na mieste poskytovania služby, na ktorom je už jemu alebo inému účastníkovi služba poskytovaná na 
základe zmluvy s poskytovateľom. 

 
5) Na účely tohto akciového cenníka sa za existujúceho účastníka považuje účastník, ktorého zmluva o 

poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb je uzavretá na dobu určitú alebo na dobu 
neurčitú a uzavrie dodatok k zmluve na poskytovanie služby v zmysle tohto akciového cenníka.  

 
6) Poskytovateľ si vyhradzuje právo určiť termín skončenia platnosti ponuky podľa tohto akciového cenníka. Po 

tomto určenom termíne nie je možné poskytnúť záujemcovi služby za podmienok uvedených v tomto akciovom 
cenníku.  

 
7) Počas doby viazanosti nie je možné meniť zvolený produkt za iný produkt z toho istého produktového radu s 

nižším mesačným poplatkom. Zvolený produkt možno meniť na produkt s vyšším mesačným poplatkom iba 
vtedy, ak nový produkt má rovnakú dobu viazanosti ako pôvodne zvolený produkt.  

 
8) Zariadenia so zaradením „nájom“ (ďalej aj „prenajaté zariadenia“) sú majetkom poskytovateľa služby a sú 

účastníkovi prenajaté na dobu trvania zmluvy o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb. 
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9) Existujúcemu zákazníkovi môže vzniknúť pri podpise dodatku k zmluve nárok na „Jednorazovú odmenu za 
vernosť“ vo výške dohodnutej v zmluve alebo dodatku k zmluve.  

 
10) „Jednorazová odmena za vernosť“ sa Účastníkovi poskytne vo forme zápornej položky k faktúre, ktorá bude 

obsahovať aspoň jednu zo služieb, na ktorú sa „Jednorazová odmena za vernosť“ vzťahuje. 
 

11) „Jednorazovú odmenu za vernosť“ nie je možné vymeniť za finančnú hotovosť ani za inú formu peňažného 
alebo nepeňažného plnenia.  

 
12) Účastník berie na vedomie, že podmienky a výška „Jednorazovej odmeny za vernosť“ sú stanovené na 

základe interných pravidiel poskytovateľa, ktorý má výlučné právo rozhodovať o poskytnutí alebo neposkytnutí 
„Jednorazovej odmeny za vernosť“. 

 
13) Poplatok za zriadenie služby sa vzťahuje len na nových účastníkov. 

 
14) Cenové podmienky podľa tohto akciového cenníka sú platné počas dohodnutej doby viazanosti jednotlivých 

služieb v zmysle tohto akciového cenníka. Ak sa po uplynutí doby viazanosti zmluva zmení na zmluvu 
uzatvorenú na dobu neurčitú, tak po uplynutí doby viazanosti sa budú uplatňovať cenové podmienky v zmysle 
príslušných Cenníkov poskytovateľa aktuálne platných v čase poskytovania služieb, ktoré budú zverejnené na 
www.fibermax.sk. 

II. Akciové ceny a poplatky 

1. Poskytovateľ poskytuje službu v rámci produktových radov: 

a. fibermax Home 
b. fibermax Business 

 
2. Internet fibermax Home sa poskytuje iba pre fyzické osoby nepodnikateľov. 

3. Tento akciový cenník upravuje akciové ceny mesačných poplatkov pre produkty samostatného internetu z 
produktového radu fibermax nasledovne: 

Názov služby Viazanosť v 
mesiacoch 

Mesačný poplatok v € 
1. – 3. mesiac 

poskytovania služby 

Mesačný poplatok v € 
4. a ďalší mesiac 

poskytovania služby 

Poplatok za zriadenie 
služby v € 1) 

(jednorazový poplatok) 
bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH 

fibermax Home 30 
12 14,99 17,99 14,99 17,99 100,00 120,00 

24 8,33 10,00 12,49 14,99 41,66 49,99 

fibermax Home 50 
12 17,50 21,00 17,50 21,00 100,00 120,00 

24 10,00 12,00 14,99 17,99 41,66 49,99 

fibermax Home 100 
12 23,33 28,00 23,33 28,00 100,00 120,00 

24 15,00 18,00 19,16 22,99 41,66 49,99 

fibermax Business 30 
12 34,99 41,99 34,99 41,99 100,00 120,00 

24 29,16 34,99 29,16 34,99 29,16 34,99 

fibermax Business 50 
12 44,99 53,99 44,99 53,99 100,00 120,00 

24 37,49 44,99 37,49 44,99 0,83 1,00 

fibermax Business 100 
12 69,99 83,99 69,99 83,99 100,00 120,00 

24 58,33 69,99 58,33 69,99 0,83 1,00 
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4. Nájomné za prenajaté koncové zariadenia odporúčané pre pripojenie do siete internet: 

Názov služby 
Mesačný nájom za zariadenie 

bez DPH s DPH 

Optický konvertor (ONU) – nájom 0,83 € 1,00 € 

Anténny prijímač (nájom) 0,83 € 1,00 € 

 
Prenajaté zariadenia podľa tohto článku sú majetkom poskytovateľa a sú prenajaté po dobu platnosti zmluvy 
o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb. Poplatok za aktiváciu každého vypožičaného 
koncového zariadenia je splatný jednorazovo a účastník nemá právo na jeho vrátenie po ukončení prenájmu. 
Účastník je povinný vrátiť vypožičané zariadenie poskytovateľovi do 15 dní po ukončení zmluvy o poskytovaní 
verejných elektronických komunikačných služieb na vlastné náklady. 

 
Účastník uhrádza pravidelný poplatok za nájom koncového zariadenia pravidelne vo faktúre za produkt. 

 
5. Tento akciový cenník upravuje ceny mesačných poplatkov pre doplnkové služby, ktoré môže zákazník získať 

k službám samostatného internetu alebo kombinácie služieb samostatného internetu s inými službami. 

Názov služby 
Mesačný nájom za zariadenie 

bez DPH s DPH 

Optický konvertor (ONU) – nájom 0,83 € 1,00 € 

Anténny prijímač (nájom) 0,83 € 1,00 € 

6.  Poplatok za poskytovanie doplnkovej služby pre produkty radu fibermax: 

Názov doplnkovej služby 
Mesačný poplatok  

bez DPH s DPH 

Verejná IP adresa  8,33 € 10,00 € 

 
III. Záverečné ustanovenia 

1. Ceny a poplatky neupravené týmto Akciovým cenníkom sa riadia platným Cenníkom zverejneným na 
internetovom sídle poskytovateľa www.fibermax.sk.  

2. Akciový cenník nadobúda účinnosť dňa 1.11.2021. 

3. Cenník sa zverejňuje na internetovej stránke www.fibermax.sk. Záujemca môže o jeho poskytnutie požiadať 
v sídle poskytovateľa. 

 

Vydané v Banskej Bystrici, 29.10.2021 

 

         Ľuboslav KUČERÁK, v.r. 
          konateľ 
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