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Interaktivní TV
Televize s interaktivními funkcemi a možností sledovat vysílání až na 4 mobilních zařízeních. Zahrnuje programovou nabídku Pro začátek.
Pauza

TV Archiv

Pozastavení sledovaného pořadu až na 180 minut

Sledování pořadů až 7 dní zpětně

Dívat se od začátku

Nahrát

Spuštění právě vysílaného pořadu od začátku

30 hodin záznamu, uchování 30 dnů

Arris VIP4205
IPTV Set-top-box pro příjem Interaktivní televize, příjem v SD i HD kvalitě

Pronájem IPTV set-top-boxu
Set-top-box pro příjem Interaktivní televize, příjem v SD i HD kvalitě

Dálkové ovládání
Motorola VIP1003, Arris VIP1113, Arris VIP4205

Cena/měsíc
Při smlouvě na dobu určitou
250 Kč

Cena/měsíc
Při smlouvě na dobu neurčitou
250 Kč
1 999 Kč
99 Kč měsíčně
400 Kč

Digitální televize

Digitální televize. Zahrnuje programovou nabídku Pro začátek.

Cena/měsíc
Při smlouvě na dobu určitou
150 Kč
Cena/měsíc
Při smlouvě na dobu neurčitou
150 Kč

CA Modul
Ke sledování digitálních stanic v SD a HD rozlišení. Je určen pro digitální televizory s DVB-C tunerem (MPEG4) a CI slotem.

TechniBox K1 CSP
Ke sledování digitálních stanic v SD a HD rozlišení (MPEG2/MPEG4). Digitální výstup HDMI a SCART.

Pronájem SD set-top-boxu a CAmodulu
Pronájem HD set-top-boxu
Dálkové ovládání
TechniBox K1 CSP

1 299 Kč
2 299 Kč
49 Kč měsíčně
69 Kč měsíčně
600 Kč

Doplňkové služby a poplatky - Televize
Instalační/aktivační poplatek
Zásuvka v první obytné místnosti (max. délka kabelu 10 m), služby v rámci zprovoznění přípojky (zprovoznění set-top-boxu/CAM,
naladění 1. set-top-boxu/TV). Doba práce max. 60 minut. Nad tuto dobu je práce zpoplatněna dle Servisního ceníku.

Další přijímací zařízení v domácnosti
Poplatek za stejnou programovou nabídku na druhé a další televizi.

500 Kč
50 Kč měsíčně

Doplňkové informace - Televize
Interaktivní TV: Interaktivní televize dostupná na optické i metalické síti v kombinaci s internetovým připojením. Samostatně dostupná pouze na
optické síti. Zobrazení v HD kvalitě záleží na vlastnostech televizoru.
Interaktivní TV - nedostupné kanály: Není dostupná nabídka FilmBox Premium. Lokální infokanály a erotické stanice nejsou dostupné v mobilních
aplikacích ani v internetovém prohlížeči.
Interaktivní TV - rozlišení: Pokud je v programové nabídce kanál k dispozici v SD i HD rozlišení, automaticky bude stanice přijímána v HD kvalitě.
Kanály Spektrum a DTX jsou v Interaktivní TV pouze v HD kvalitě.
Digitální televize: Služba dostupná pouze na metalické síti. Pro příjem digitálních stanic je nutné použít digitální přijímací zařízení. Součástí zařízení
pro příjem Digitální televize je zákaznická dekódovací karta, která je po dobu užívání služeb zapůjčena. Pro příjem některých kanálů je nutné použít
přijímací zařízení s dekódovací kartou. Pro příjem stanic v HD rozlišení je nutné použít set-top-box s HD tunerem nebo televizor s vestavěným DVBC tunerem (MPEG4) a CI slotem.
Zařízení: Na zařízení v naší nabídce se vztahuje záruka 24 měsíců. Pronajatá zařízení je třeba po ukončení užívání služeb vrátit. Poplatky za
nevrácení zařízení viz Servisní ceník.
Provozovatelé: Kanály skupiny CET 21 (Nova HD, Nova Cinema HD, Nova Action, Nova 2, Nova Gold) jsou provozovány společností Telly CE s.r.o.
Ostatní kanály v nabídce Pro začátek jsou provozovány společností KOSKA HOLDINGS LTD. Kanály v ostatních nabídkách jsou provozovány
společností Telly CE s.r.o.

