AKCE PODZIM – ŘÍJEN/LISTOPAD 2016

Vyzkoušejte možnosti online televize Elsat s funkcemi
pozastavení pořadu, přetáčení a rekordéru.
PŘICHÁZÍME SE ZCELA NOVOU SLUŽBOU ELSAT ON-LINE TV
Nově jsme pro Vás připravili možnost online sledování vybraných televizních
programů. Na svůj chytrý telefon, tablet nebo vybraný model chytrého televizoru si
pouze nainstalujete příslušnou aplikaci, zadáte přihlašovací údaje, které od nás
získáte a můžete začít.
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 - sledování pořadů až 50 hodin zpětně a 50
hodin online záznamu (30,- Kč), nebo vybrané programy získat i v HD kvalitě (20,Kč).
Dostupné TV programy jsou označeny v našich programových přehledech.
Podrobnější informace získáte na www.elsat.cz
Rozšířili jsme i naši Základní programovou nabídku o programy SPORT 1 HD,
NOVA SPORT 2 HD a pochopitelně jsme přidali i nově vzniklý slovenský program
JOJ FAMILY, který šíříme ve formátu DVB-C i ve formátu DVB-T.
Také jsme do nabídky zařadili HbbTV aplikaci Seznam.cz .

1. KABELOVÁ TELEVIZE

Objednáte-li si zřízení Základní programové nabídky naší kabelové
televize do 15. listopadu 2016, zřídíme Vám přípojku pouze za 200,Kč včetně DPH!
A navíc, první měsíční paušální poplatek budete platit až za měsíc leden 2017!!
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, HD ROZŠÍŘENÁ PROGRAMOVÁ NABÍDKA, DIGITÁLNÍ
FILMOVÁ PAY TV NABÍDKA – kabelové rozvody Č. Budějovice, Písek,
Vimperk, Týn nad Vltavou, Č. Krumlov a Kaplice:
Nabízíme vám i naši Rozšířenou programovou nabídku.
Tato programová nabídka obsahuje stejné analogové a digitální programy jako Základní programová
nabídka. Navíc však obsahuje ještě další atraktivní programy šířené v zakódované digitální podobě.
Jedná se o následující programy:

AXN Black
AXN White
Film+
Fishing and Hunting Channel – rybaření a myslivost
Private TV (Erotika pro dospělé)
TV Paprika - gastronomie
Minimax - program pro děti.
A nedávno přidané
EUROSPORT 2 – sportovní
JOJ Cinama – filmový
Kromě programu Private TV jsou všechny tyto programy opatřeny českým zvukovým doprovodem.
Přestože se jedná o atraktivní kódované programy, je cena Rozšířené nabídky oproti ceně
Základní nabídky vyšší pouze o 120,- Kč měsíčně včetně DPH!
K disposici je i naše HD ROZŠÍŘENÁ NABÍDKA, která obsahuje tyto programy:
DISCOVERY HD SHOWCASE, ANIMAL PLANET HD, EUROSPORT HD, NOVA SPORT HD, NOVA
CINEMA HD, FANDA HD, PRIMA COOL HD a nově zařazené PRIMA ZOOM HD, SCIENCE HD
(populárně vědecký program od Discovery), IDXtra (krimiprogram od Discovery).
Cena HD rozšířené nabídky činí pouze 120,- Kč měsíčně včetně DPH!

Objednáte-li si do 15. listopadu 2016 k Základní programové
nabídce i Rozšířenou nebo HD rozšířenou nabídku, popřípadě obojí,
poskytneme Vám dekódovací kartu zdarma.
A navíc, vyšší měsíční paušální poplatek budete platit až za měsíc leden 2017!!!

PLUS BONUS NAVÍC – NAŠI NOVOU SLUŽBU ELSAT ON-LINE TV
BUDETE MOCI UŽÍVAT ČTYŘI MĚSÍCE ZDARMA!!!
NABÍDKA ZVLÁŠŤ PLACENÝCH PROGRAMŮ VČETNĚ HBO HD
Balík

Programy v balíku

Měsíční
paušál

HBO

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

250,-

Cinemax

Cinemax, Cinemax 2, Cinemax HD

230,-

Balíček HBO +
Cinemax

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

390,-

Objednáte-li si některou z našich nabídek zvlášť placených programů do 15.
listopadu 2016, získáte zřízení této služby včetně dekódovací karty bez
zřizovacího poplatku.
POZOR!
Při objednání naší Rozšířené programové nabídky, HD Rozšířené nabídky či
nabídky zvlášť placených programů 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:

VYSOKORYCHLOSTNÍ PŘIPOJENÍ K INTERNETU
PROSTŘEDNICTVÍM SÍTĚ NAŠÍ KABELOVÉ TELEVIZE

Během léta jsme opět výrazně navýšili přenosové rychlosti:
V naší společnosti nám velmi záleží na kvalitě námi poskytovaných služeb. Stejně tak na tom,
abychom poskytovali pravdivé informace všem našim zákazníkům a slibované přenosové parametry
platily pro všechny zákazníky připojené na naše sítě bez ohledu na konkrétní adresu. Rovněž v rámci
naší reklamy uvádíme pouze parametry, které můžeme garantovat každému našemu zákazníkovi.
Zásadně se vyhýbáme formulacím typu: „Rychlost až xx“, atd.

Naše nové nabídky jsou tedy následující:
Rychlost
30720/5120 kbps
102400/10240 kbps

Měsíční poplatek
210,- Kč
480,- Kč

Všechny ceny jsou včetně DPH.

Při objednávce do 15. listopadu 2016 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.
V případě 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 naší
Základní programové nabídce, získáte naši novou službu ELSAT
ON-LINE TV na čtyři měsíce zdarma!!!

4. Můžete rovněž využít naši SPECIÁLNÍ NABÍDKU, která

kombinuje připojení k Internetu a naši Omezenou televizní
programovou nabídku.
Za paušální měsíční poplatek pouze 250,- Kč nabízíme připojení k Internetu
rychlostí 30720/5120 kbps a k němu Omezenou nabídku kabelové televize,
která zahrnuje:

-

12 analogových programů z naší nabídky
až 40 digitálních programů ve formátu DVB-T

Objednáte-li si naši Speciální nabídku do 15. listopadu 2016, budete ji mít bez
zřizovacího poplatku.
Komunikační modem zapůjčujeme ZDARMA, pouze proti vratné kauci 500,– Kč.
Podrobné informace získáte na www.elsat.cz v našem zákaznickém oddělení
Tel.: 385 524 088, 385 524 086, GSM 606 768 856.
VYUŽIJTE NAŠICH VÝHODNÝCH NABÍDEK A KONTAKTUJTE NAŠE
ZÁKAZNICKÁ ODDĚLENÍ .

