Potrebujete Licenciu na Televízor?
Na čo potrebujete Televiznú Licenciu?
Potrebujete televiznú licenciu, aby ste mohli použiť zariadenie na televizné prijímanie ako je televízia, digitálny prijímač, video alebo
DVD prehrávače, počítače alebo mobilné telefóny na pozeranie alebo nahrávanie televizných programov ako sú vysielané.
Vedeli ste, že ak Vás prichytia pozerať televízor bez platnej licencie na televízor, môžte ísť na súd a dostať pokutu až do £1000?
Takže ak používate televízor je potrebné si teraz kúpiť licenciu. Prosíme pozrite nižšie “Ako kúpiť licenciu” a rozličné spôsoby platenia.

Používanie televízora iba na pozeranie satelitných programov nevysielané v
Spojenom Kráľovstve?
Stále potrebujete licenciu na televízor, aj keď iba prijímate alebo nahrávate programy vysielané z vonku Spojeného Kráľovstva .

Radšej by ste platili týždenne?
Ak chcete platiť týždenne za Vašu televíznu licenciu, môžte platiť v splátkach už od £5,50 s platobnou kartou k televíznej licencii.
Prosím zavolajte na číslo 08457 289 289.

Presťahovali ste sa nedávno?
Ak ste sa presťahovali do nového domu a máte licenciu na starej adrese, prosíme zavolajte nám na číslo 0844 800 6728 aby ste nás
o tom informovali alebo navštívte našu vebovú stránku www.tvlicensing.co.uk/moving.

Starší než 75?
Ak vy, alebo niekto s kým bývate, má 75 rokov alebo je starší než 75, možno že budete mať nárok na požiadanie licencie na
televízor zadarmo pre starších než 75 rokov. Ale musíte nás kontaktovať a požiadať, inak ste bez licencie. Zavolajte nám na číslo
0844 800 6728. Ak máte momentálne 74 rokov, môžte nám tiež zavolať na toto číslo, aby sa zariadila krátkodobá licencia, ktorá
Vás pokryje až kým dovršíte 75 rokov.

Zaregistrovaný nevidiaci alebo vážne zrakovo poškodený?
Môžte dostať oprávnenie na 50% zľavu. Prosím zavolajte 0844 800 6728 pre ďalšie informácie.

Bez televízora?
Ak nepoužívate televízor, nepotrebujete licenciu na televízor, ale je veľmi dôležité, že nám to oznámite, aby sme mohli aktualizovať naše
záznamy. Prosíme napíšte nám a uveďte, že nemáte televízor, na adresu TV Licensing, Bristol BS98 1TL. Keď dostaneme Váš dopis,
budeme Vás kontaktovať, aby ste iba potvrdili tuto informáciu.

Ako si zakúpiť licenciu.
Licencia na farebný televízor momentálne stojí £142.50 (£48.00 licencia na čierno biely televízor). Je niekoľlko možností ako platiť-iba
si vyberte tu, ktorá Vám najlepšie vyhovuje:
Bezhotovostným Platobným Stykom príamo z Vašeho účtu. Môžte platiť mesačne, štvrťročne alebo ročne.
Aby ste mohli platiť bezhotovostným platobným stykom iba nám zavolajte na číslo 0844 800 6728 a majte po ruke
Vaše bankové informácie alebo navštívte www.tvlicensing.co.uk/dd.
Platobnou/kreditnou kartou. Ak chcete platiť platobnou/kreditnou kartou ako je Maestro, Delta, Solo,Visa,Visa Electron
alebo MasterCard, zavolajte na číslo 0844 800 6728. Keď zavoláte, prosím majte po ruke Vaše informácie o karte.
Kdekoľvek v obchodných strediskách s nápisom PayPoint. Môžete zaplatiť cello- farebnú televiznú licenciu
hotovosťou alebo platobnou kartou.
Poštou. Pošlite šek splatný ‘TV Licensing‘. Napíšte Vaše meno, adresu a poštovné smerovacie číslo na zadnú stranu a
pošlite na adresu:TV Licensing, Bristol BS98 1TL. Prosíme neposielajte hotovosť.
Cez internet. Môžte platiť cez internet na vebovej stránke www.tvlicensing.co.uk. Musíte mať po ruke Vašu kreditnú
kartu alebo platobnú kartu.
Ak máte nejaké otázky, vyžadujete tieto informácie v inom formáte alebo potrebujete pomoc s týmto prospektom,
prosíme zavolajte na číslo 0844 800 6728. Služby pre hluchých alebo ťažko počujúcich sú prístupné na čísle
0844 800 6778.
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Prosím všimnite si, že úsporné karty na televiznú licenciu teraz nahrádzajú úsporné známky na televiznú licenciu.
Pre viacej informácií prosím zavolajte na číslo 0845 155 0326.

Zmluvné podmienky
Definície
Vy označuje osobu uvedenú na licencii.
Televízne zariadenie znamená zaradenie na televízne prijímanie.

Na čo je televízna licencia potrebná?
• Aby ste mohli televízne zariadenie, ako je televízia, digitálny prijímač, video alebo DVD prehrávač, počítač alebo mobilný telefón,
použiť na pozeranie alebo nahrávanie televíznych programov ako sú vysielané.

Čo vám licencia umožňuje?
Licencia umožňuje inštalovať a používať televízne zariadenie:
• na pozemkoch so zaplatenou licenciou smie pozerať ktokoľvek.
• vo vozidle, na lodi alebo v karavane smú pozerať:
– vy a osoby, ktoré s vami bežne žijú na mieste so zaplatenou licenciou (pokiaľ nie je televízne zariadenie používané v karavane,
ktorý necestuje a na mieste so zaplatenou licenciou v rovnakú dobu).
– ktokoľvek, kto na mieste so zaplatenou licenciou obvykle pracuje (pokiaľ sú vozidlo, loď alebo karavan používané pre obchodné
účely).
Používať televízne zariadenie napájané internými batériami kdekoľvek:
• vami a osobami, ktoré s vami bežne žijú na mieste so zaplatenou licenciou.

Čo licencia nepokrýva?
• Časti vašich pozemkov, ktoré sú výlučne obydlené inými osobami, ako napr. nájomníkmi, nocľahármi, platiacimi hosťami.
• Samostatné jednotky na pozemkoch.
• Akékoľvek časti vašich pozemkoch, ktoré sú obydlené inými osobami na základe zmluvy alebo inej dohody (s výnimkou častí so
súkromnými bytmi).
• Licencia pre čiernobiely televízor neplatí pre inštaláciu a používanie farebného televízneho zariadenia s výnimkou, keď je digitálny
prijímač inštalovaný alebo používaný s čiernobielym televízorom, pokiaľ tento digitálny prijímač nie je schopný nahrávať televízne
programy.

Podmienky licencie
• Musí byť zaplatený licenčný poplatok.
• Licenciu je možné zrušiť alebo odvolať, alebo upraviť jej podmienky oznámením zaslaným vám alebo obecným oznámením, ktoré
bude uvedené na internetovej stránke BBC a, ak BBC uzná za vhodné i v ostatných národných zdeľovacích prostriedkoch.
• Naši zamestnanci môžu kedykoľvek navštíviť miesto so zaplatenou licenciou, aby overili naše záznamy a skontrolovali televízne
zariadenie, vy ale nie ste povinní ich do vášho domova pustiť.
• S vašim televíznym zariadením nesmiete spôsobiť neprimerané rušenie iného rádiového alebo televízneho príjmu.
• Vaša licencia bola vydaná v prospech Licenčného úradu podľa Zákona o zdeľovacích prostriedkoch (The Communications Act)
z roku 2003.

