AKCE PODZIM – ŘÍJEN/LISTOPAD 2011
VYUŽIJTE VÝHODNÉ PODZIMNÍ NABÍDKY PRO ZŘÍZENÍ PŘÍPOJKY
NAŠÍ KABELOVÉ TELEVIZE!!!
1. KABELOVÁ TELEVIZE - všechny rozvody:
PŘICHÁZÍ PODZIMNÍ AKCE PLATNÁ OD 10. 10. DO 15. 11. 2011
Všem zákazníkům, kteří si objednají zřízení přípojky naší kabelové televize ve výše uvedeném
termínu, bude přípojka zřízena pouze za 500,- Kč (včetně DPH).

A navíc, první měsíční paušální poplatek budete platit až za měsíc leden 2012!!!
Máte tedy možnost sledovat námi šířené analogové i digitální programy více než dva měsíce
zdarma!

S PŘÍCHODEM PODZIMU JSME OPĚT ROZŠÍŘILI A
ZDOKONALILI NÁMI POSKYTOVANÉ SLUŽBY
Na úvod několik fakt:
-

-

Jsme na trhu již více než 20let.
Technologie kabelové televize je stále jediná, která Vám umožní
příjem ANALOGOVÉ I DIGITÁLNÍ TELEVIZE včetně
VYSOKORYCHLOSTNÍHO PŘÍSTUPU K INTERNETU.
Naše sítě jsou tvořeny optickými a koaxiálními kabely uloženými v zemi.
Naše sítě jsou budovány v souladu s platnými zákony a technickými
předpisy!
NEPOUŽÍVÁME NELEGÁLNÍ ZÁVĚSNÉ KABELY!!!

NAŠI ZÁKLADNÍ PROGRAMOVOU NABÍDKU JSME ROZŠÍŘILI O DVA NOVÉ PROGRAMY
Nickelodeon je nejrozšířenější kanál pro děti na světě. Nickelodeon zahrnuje programy
celosvětové produkce, je bohatý a rozmanitý. Nickelodeon vysílá globální hity v animaci, jako jsou
SpongeBob, SquarePants a Tučňáci z Madagaskaru. Pro starší děti pak i Carly, Big Time Rush nebo
populární Victorious. Nickelodeon, to je 24 hodin vysílání pro děti a o dětech. Nickelodeon vysílá
v českém jazyce a má také své lokalizované internetové stránky www.nickelodeon.cz
Nickelodeon Junior je televizní kanál určený pro ty nejmenší diváky předškolního věku.
Nickelodeon Junior je jako školka v televizi, ve které děti zažívají ta největší dobrodružství a spolu
s různými postavičkami, zvířátky či nadpřirozenými bytostmi objevují ten báječný svět kolem sebe.
Takovou výraznou postavičkou kanálu Nick Jr. je DORA průzkumnice – odvážná sedmiletá holčička,
která objevuje svět a chce po divácích, aby jí pomohli vyřešit různé problémy. Průzkumnice Dora je
revoluční dětský pořad, a to mimo jiné i proto, že v každém díle děti při sledování zapojí do hry a
podněcuje je k reakci. Průzkumnice Dora rovněž děti seznamuje s anglickými slovíčky, vyzývá je
k pohybu a poskytuje jim dovednosti a sebedůvěru, které jsou potřeba k překonávání překážek.
S ohledem na podporu výuky je program vysílán v angličtině. Během podzimu pak má být spuštěna i
čeština.
Oba programy jsou vysílány jak analogovém, tak v digitálním formátu. V rámci digitálního
formátu pak lze volit mezi několika jazykovými doprovody.
Prvních 40 nových zákazníků od nás a od Nickelodeonu dostane drobný dárek.

Při zakoupení digitálního kabelového Set Top Boxu nebo televizoru s kabelovým digitálním DVB-C tunerem pro
příjem volných nekódovaných digitálních paketů DVB-C účastník neplatí za podstatné rozšíření spektra
programové nabídky ŽÁDNÉ navýšení měsíčního paušálního poplatku – tento zůstává stejný jako za běžnou
Základní či Rozšířenou programovou nabídku dle platného ceníku.
Podrobnější informace získáte na našem Informačním kanálu a na www.elsat.cz .

2. ROZŠÍŘENÁ PROGRAMOVÁ NABÍDKA – kabelové rozvody Č.
Budějovice, Písek, Vimperk, Týn nad Vltavou, Č. Krumlov a Kaplice:
Kromě naší Základní programové nabídky máte možnost sledovat i ROZŠÍŘENOU PROGRAMOVOU
NABÍDKU. Tato programová nabídka obsahuje stejné analogové a digitální programy jako výše
uvedená Základní programová nabídka. Navíc však obsahuje ještě osm atraktivních programů
šířených v zakódované digitální podobě. Jedná se o následující programy:
AXN Sci-Fi
AXN Crime
Film+
Eurosport 2
Extreme Sports
Sport 1
Fishing & Hunting Channel – rybaření a myslivost
Minimax/Animax - program pro děti, na který ve večerních hodinách navazuje program pro
mládež.
Kromě programu Eurosport 2 a Extreme Sports jsou všechny tyto programy opatřeny českým
zvukovým doprovodem. Program Extreme Sports je opatřen českými titulky. Přestože se jedná o
velice atraktivní kódované programy, je cena Rozšířené nabídky oproti ceně Základní nabídky
vyšší pouze o 120,- Kč měsíčně včetně DPH (100,- Kč bez DPH)!
V Českých Budějovicích tedy činí cena Základní programové nabídky 250,- Kč a Rozšířené
programové nabídky 370,- Kč měsíčně včetně DPH, v Písku 240,- / 360,- Kč a ve Vimperku, v Týně
nad Vltavou, v Českém Krumlově a v Kaplice 230,- / 350,- Kč.
Objednáte-li si změnu Základní programové nabídky na Rozšířenou v době od 10. října do 15.
listopadu 2011, poskytneme vám dekódovací kartu zdarma. A navíc, vyšší měsíční paušální
poplatek budete platit až za měsíc leden 2012!!!
Máte-li již od nás dekódovací kartu pro příjem zvlášť placených programů, lze ji na základě Vaší
žádosti snadno aktivovat i pro příjem Rozšířené programové nabídky.
Objednáte-li si naši Rozšířenou programovou nabídku na dobu minimálně jednoho roku,
získáte digitální Set Top Box za zvýhodněnou cenu 500,- Kč (včetně DPH). V případě závazku
na dva roky získáte digitální Set Top Box již za 1,- Kč.
Prostřednictvím stejného Set Top Boxu budete pochopitelně moci sledovat i veškeré námi
volně šířené digitální programy.

3. PAY TV - DIGITÁLNÍ FILMOVÁ NABÍDKA – kabelové rozvody Č.
Budějovice, Písek, Vimperk, Týn nad Vltavou, Č. Krumlov a Kaplice:
VÝHODNÁ NABÍDKA ZVLÁŠŤ PLACENÝCH PROGRAMŮ
Naši zákazníci mohou již delší dobu za měsíční paušální poplatek 250,- Kč (příjem programu HBO)
sledovat programy HBO, HBO 2, HBO Comedy a HBO CZ HD.
Rovněž máte možnost příjmu dalších filmových kanálů Cinemax a Cinemax 2.
Přehled nabízených digitálních placených programů – Pay TV

Balík

Programy v balíku

HBO

HBO, HBO 2, HBO Comedy,
HBO HD
Cinemax, Cinemax 2
HBO, HBO 2, HBO Comedy,
HBO HD, Cinemax, Cinemax 2

Cinemax
Balíček HBO + Cinemax

Měsíční
paušál
250,230,390,-

Objednáte-li si některou z našich nabídek digitálních placených programů v termínu od 10. 10.
do 15. 11. 2011, získáte zřízení této služby včetně dekódovací karty pro Set Top Box bez
zřizovacího poplatku. Navíc budete moci objednané programy sledovat do konce roku
zdarma!!!
Objednáte-li si naši Rozšířenou programovou nabídku na dobu minimálně jednoho roku,
získáte digitální Set Top Box za zvýhodněnou cenu 500,- Kč (včetně DPH). V případě závazku
na dva roky získáte digitální Set Top Box již za 1,- Kč.
Prostřednictvím stejného Set Top Boxu budete pochopitelně moci sledovat i veškeré námi
volně šířené digitální programy i digitální programy z naší Rozšířené nabídky.
Za stejných podmínek můžete rovněž levněji získat i zásuvný CA modul Conax do televizoru a
HD Set Top Box umožňující i příjem HDTV programů.

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

VYSOKORYCHLOSTNÍ PŘIPOJENÍ K INTERNETU
PROSTŘEDNICTVÍM SÍTĚ NAŠÍ KABELOVÉ TELEVIZE

SURFUJTE VÍCE NEŽ TŘI MĚSÍCE ZDARMA!!!
Objednáte-li si zřízení přístupu k síti Internet prostřednictvím našeho
kabelového rozvodu do 15. 11 . 2011, bude Vám zřízeno bez zřizovacího
poplatku! Navíc Vám objednanou službu budeme poskytovat AŽ DO KONCE
LEDNA 2012 ZDARMA v případě, že si službu objednáte minimálně na 12
měsíců.
Ceník služeb platný od 1. 10 2010
Rychlost
Měsíční datový základ
Cena za měsíční datový základ
10240/1024 kbps
60 GB
192,- Kč (230,- Kč včetně DPH)
5120/512 kbps
BEZ LIMITU
250,- Kč (300,- Kč včetně DPH)
12288/1024 kbps
200 GB
342,- Kč (410,- Kč včetně DPH)
30720/2058 kbps
300 GB
454,- Kč (545,- Kč včetně DPH)
Za každý započatý 1 GB nad datový limit 5,- Kč (6,- Kč včetně DPH)
** Tato linka je prozatím dostupná pouze v Č. Budějovicích, Písku a Vimperku.

V případě, že si objednáte službu s datovým základem, budou vám DO KONCE
LEDNA 2012 účtovány pouze poplatky za přenos dat nad datový základ! Běžný
uživatel Internetu se do našich datových základů bez omezování vejde.
KOMUNIKAČNÍ MODEM ZAPŮJČUJEME ZDARMA, POUZE PROTI VRATNÉ
KAUCI 500,- Kč.

POZOR! Užíváte-li přípojku naší kabelové televize déle než devět měsíců,
zapůjčíme Vám modem proti vratné kauci pouze 100,- Kč!

Pro zřízení přístupu k Internetu je potřeba mít plně funkční přípojku naší
kabelové televize. Nemáte-li dosud naší přípojku zavedenou a objednáte-li si
zároveň přístup k Internetu, zřídíme Vám obě služby dohromady rovněž bez
zřizovacích poplatků. Tato nabídka platí rovněž do 15. 11. 2012.
Po dohodě se zákazníkem lze realizovat i malou domácí síť.
Další informace naleznete na www.elsat.cz

VYUŽIJTE NAŠICH VELMI VÝHODNÝCH NABÍDEK A KONTAKTUJTE NAŠE
ZÁKAZNICKÁ ODDĚLENÍ .

