AKCE JARO – BŘEZEN/DUBEN 2017
Nemáte doma televizor vybavený pro příjem televizního vysílání ve
formátu DVB-T2?
Bojíte se, že po přechodu pozemního televizního vysílání na tento
nový formát jej nebudete moci sledovat?
S NÁMI SE BÁT NEMUSÍTE!
My v našich sítích distribuujeme více než 130 televizních programů (včetně 26
programů v HD rozlišení) v kabelovém formátu DVB-C, pro jehož příjem je již dnes
vybavena drtivá většina všech užívaných televizorů.
Navíc, přestože pozemní analogové televizní vysílání bylo zcela ukončeno již v roce
2011, stále šíříme více než 30 nejsledovanějších televizních programů i
v analogovém formátu. Je tedy možné je sledovat i na těch nejstarších televizorech.

1. KABELOVÁ TELEVIZE

Objednáte-li si zřízení Základní programové nabídky naší kabelové
televize do 15. dubna 2017, zřídíme Vám přípojku pouze za 200,- Kč
včetně DPH!!!
A navíc, první měsíční paušální poplatek budete platit až za měsíc červen 2017!!!

Navíc získáte naši novou službu ELSAT ON-LINE TV
až na dva měsíce zdarma!
Na svůj chytrý telefon, tablet či vybraný model chytrého televizoru si pouze
nainstalujete aplikaci a zadáte přihlašovací údaje, které od nás získáte. O online
televizi si můžete vylepšit Základní nebo Rozšířenou programovou nabídku za
příplatek pouze 70,- Kč měsíčně. Pokud by Vám ani toto nestačilo, je možné televizi
doplnit ještě dalšími službami, jako sledováním pořadů 50 hodin zpětně a 50 hodin
online záznamu (30,- Kč), nebo tyto služby získat v HD kvalitě (20,- Kč).
Podrobnější informace získáte na www.elsat.cz

2. ROZŠÍŘENÁ, HD ROZŠÍŘENÁ PROGRAMOVÁ NABÍDKA, DIGITÁLNÍ
FILMOVÁ PAY TV NABÍDKA – kabelové rozvody Č. Budějovice, Písek,
Vimperk, Týn nad Vltavou, Č. Krumlov a Kaplice:
Rovněž Vám nabízíme možnost získat naši ROZŠÍŘENOU PROGRAMOVOU
NABÍDKU, HD ROZŠÍŘENOU NABÍDKU či NABÍDKU PROGRAMŮ HBO.

Objednáte-li si do 15. dubna 2017 k Základní programové nabídce i
Rozšířenou nebo HD rozšířenou nabídku či Nabídku programů HBO,
poskytneme Vám dekódovací kartu zdarma.
A navíc, vyšší měsíční paušální poplatek budete platit až za měsíc červen 2017!!!

K tomu budete moci sledovat naši novou službu ELSAT ON-LINE
TV až na dva měsíce zdarma!
Více na www.elsat.cz
A JEŠTĚ NĚCO NAVÍC!
Při objednání naší Rozšířené programové nabídky, HD Rozšířené nabídky či
Nabídky programů HBO můžete získat CA modul do televizoru již za 1,- Kč.
Stejně tak můžete získat HD Set Top Box Intek C63CX – HD s již za 1000,- Kč.
Prostřednictvím stejného Set Top Boxu budete pochopitelně moci sledovat i veškeré námi
volně šířené digitální programy.

3. INTERNET - kabelové rozvody Č. Budějovice, Písek, Vimperk, Týn,
Kaplice a Český Krumlov:

ZÍSKEJTE WI-FI ROUTER VČETNĚ INSTALACE
A NASTAVENÍ ZA 1 Kč!
Nabídka našeho připojení k Internetu je následující:
Rychlost
30720/5120 kbps
102400/10240 kbps

Měsíční poplatek
210,- Kč
480,- Kč

Všechny ceny jsou včetně DPH.

Při objednávce do 15. dubna 2017 vám zřídíme připojení k Internetu BEZ
ZŘIZOVACÍHO POPLATKU.
KOMUNIKAČNÍ MODEM ZAPŮJČUJEME ZDARMA, POUZE PROTI VRATNÉ
KAUCI 500,- Kč.
Užíváte-li přípojku naší kabelové televize déle než devět měsíců, zapůjčíme
vám modem proti vratné kauci pouze 100,- Kč!
V případě, že potřebujete i WI-FI Router, poskytneme jej novým zákazníkům
pouze za 600,- Kč včetně DPH, a to i s instalací a nastavením od našich
techniků.
Při závazku užívat službu minimálně jeden rok můžete Wi-Fi Router získat již za
1,- Kč!!!
A JEŠTĚ NĚCO NAVÍC – Objednáte-li si připojení k Internetu k Základní
programové nabídce, získáte naši novou službu ELSAT ON-LINE TV až na dva
měsíce zdarma!!!

4. Můžete rovněž využít naši SPECIÁLNÍ NABÍDKU, která kombinuje
připojení k Internetu a naši Omezenou tv programovou nabídku.

Za paušální měsíční poplatek jen 250,- Kč nabízíme připojení k Internetu
rychlostí 30720/5120 kbps a k němu Omezenou nabídku kabelové televize.
Objednáte-li si naši Speciální nabídku do 15. dubna 2017, budete ji mít bez
zřizovacího poplatku.
Komunikační modem zapůjčujeme ZDARMA, pouze proti vratné kauci 500,– Kč.
Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Podrobné informace získáte na www.elsat.cz a v našem zákaznickém oddělení
Tel.: 385 524 088, 385 524 086, GSM 606 768 856.
VYUŽIJTE NAŠICH VÝHODNÝCH NABÍDEK A KONTAKTUJTE NAŠE
ZÁKAZNICKÁ ODDĚLENÍ .

