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SPLOŠNI POGOJI DISTRIBUCIJE PREK SATELITSKE PLATFORME
SKUPINE TELEMACH
Objavljena: 30. 10. 2016
Velja od 1. 11. 2016

1. PRAVNA PODLAGA
		 Skupina Telemach objavlja te splošne pogoje/vzorčno ponudbo v skladu z določili Zakona o medijih in z namenom opredelitve
pogojev za distribucijo HD TV programov preko satelitske platforme Skupine Telemach.
		 Stranki medsebojna razmerja v zvezi z distribucijo TV programov uredita z ločeno pogodbo o distribuciji in plačilu distribucijskih
stroškov za programe na satelitski platformi Skupine Telemach (v nadaljevanju: Pogodba) na podlagi in ob upoštevanju teh
Splošnih Pogojev, ki so v delu, kjer Pogodba izrecno določene vsebine ne ureja drugače, sestavni del sklenjene Pogodbe in ob
upoštevanju predpisov, ki veljajo v Republiki Sloveniji.
		 Za razmerja, ki s to vzorčno ponudbo ali Pogodbo niso urejena, veljajo določila Obligacijskega zakonika, če ta ne nasprotujejo
kogentni specialni ureditvi na področju radiodifuzije, medijev in/ali elektronskih komunikacij.

2. SPLOŠNO
		 Dostop do satelitske platforme Skupine Telemach, Skupina Telemach zagotavlja na podlagi Pogodbe.
		 Skupina Telemach oz. v njenem imenu družba Telemach d.o.o. lahko sklepa Pogodbe z izdajatelji TV programov, ki so vpisani
v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo RS in imajo dovoljenje za izvajanje televizijske dejavnosti, izdano s stranki AKOS oz.
druge pristojne agencije.

3. POSTOPEK ZA VZPOSTAVITEV DISTRIBUCIJE PREKO SATELITSKE PLATFORME
		 Telemach pri sklenitvi Pogodb uporablja enakovredne pogoje v enakovrednih okoliščinah za izdajatelje, ki zagotavljajo
enakovredne storitve. Kot izraz komercialnega interesa Telemach upošteva posebne okoliščine izdajatelja (npr. gledanost,
doseg, percepcijo s strani končnih uporabnikov).
1. Zahteva za sklenitev Pogodbe
		 Izdajatelj, ki želi vzpostaviti distribucijo preko satelitske platforme, mora podati pisno zahtevo na naslov:
		 Telemach d.o.o.
		 Brnčičeva ulica 49A
		 1231 Ljubljana - Črnuče
		 V zahtevi morajo biti navedeni podatki o vlagatelju zahteve (v nadaljevanju vlagatelj) (firma, sedež, dejavnost, zakoniti
zastopnik/i). Zahtevi mora biti priloženo število TV programov in ustrezna označitev tehnike oddajanja ter vse navedene
priloge:
• izpisek iz sodnega registra za pravne osebe ali izpisek iz vpisnika podjetnikov pri Davčni upravi Republike Slovenije, ki ni
starejši od 30 dni,
• kopijo potrdila - izpis iz uradne evidence operaterjev izdan s strani Ministrstva za kulturo RS, za programe, ki so predmet
vloge in ni starejši od 30 dni,
• podpisano pogodbo o varovanju poslovnih skrivnosti (NDA),
• kontaktne številke oz. naslove 24-urne službe operaterja (nadzornega centra operaterja).
• Potrdilo finančne institucije o plačilni sposobnosti (AJPES ali poslovna banka pri kateri ima vlagatelj transakcijski račun,
preko katerega opravi večino poslov)
• Predlog garancije za plačilo pogodbenih obveznosti najmanj za prvo leto.
		 Telemach v roku največ pet (5) delovnih dni po prejetju vloge s strani izdajatelja preuči zahtevo in po potrebi zahteva dodatna
pojasnila, ki jih mora izdajatelj predložiti v roku nadaljnjih trideset (30) dni. V kolikor Telemach dodatnih pojasnil v tem roku
ne prejme, zahtevo za distribucijo lahko zavrne.
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4. CENA
		 Vse navedene cene v Vzorčni ponudbi ne vsebujejo davka na dodano vrednost. Ta se obračuna ob izstavitvi računa v skladu
z vsakokratno veljavno zakonodajo.
STORITEV
Priključnina (se obračuna v primeru naročila samo enega kanala)
En kanal HD (5 Mbps)

ENOTA

CENA BREZ DDV

kos

30.000,00 EUR

mesec

17.500,00 EUR

		 Ob naročilu lahko Telemach poleg splošne garancije (npr. bančna garancija prvovrstne banke po izbiri Telemacha, menica)
zahteva predplačilo za zavarovanje obveznosti v višini enomesečnega zneska, ki se ne obrestuje.

5. TEHNIČNI POGOJI
1. SKLADNOST
		 Izdajatelj je odgovoren za skladnost s tehničnimi standardi zagotovljenega signala in bo zagotavljal signal, ki je polno skladen
z MPEG-4 DVB-S2 standardom, upoštevajoč ISO IEC 13818, ETR 211, ETR 162 in ETS 300468.
2. LASTNOSTI STORITVE
TX Satelit:

Eutelsat 16 A na 16.0°E East

ŠIFRIRANJE: NDS CAS
Časovni okvir:

24 ur dnevno/ 7 dni na teden / 365 dni na leto

6. DISTRIBUCIJA SIGNALA HD
		 Telemach bo zagotovil povezavo navzgor v skladu z naslednjo specifikacijo:
- MPEG-2/4 DVB-S/S2 visoko zmogljivo kodiranje z večkratnim prehodom
- Statistična multipleks platforma
- Pretvorba in prenos
- Prenosna veriga je zaščitena s stalno dosegljivo samodejno redundanco
- 24/7 NOC klicni center
		 Prevzem signala je mogoč na katerikoli lokaciji Telemacha.

7. VELJAVNOST IN SPREMEMBA SPLOŠNIH POGOJEV
		 Telemach lahko kadarkoli dopolni in/ali spremeni te Splošne Pogoje, pri čemer sprememba velja za izdajatelje, ki želijo pristopiti
k pogajanjem za sklenitev Pogodbe.
		 Splošni pogoji so objavljeni na spletni strani www.telemach.si in veljajo od 1. 11. 2016 dalje do spremembe, dopolnitve ali preklica.

Telemach d.o.o.
Marko Šter, direktor
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