AKCE PODZIM – ŘÍJEN/LISTOPAD 2017
155 digitálních programů, z toho 35 programů ve vysokém
rozlišení, jejichž počet jsme opět navýšili.
Navíc pro majitele starších televizorů:
40 digitálních programů i ve formátu DVB-T
a dokonce 28 programů ještě v analogovém formátu
(Přestože přechod na digitální vysílání byl zahájen již téměř před deseti lety.)

KABELOVÁ TELEVIZE JIŽ ZA 145,- Kč MĚSÍČNĚ!
Cena naší Základní programové nabídky činí 290,- Kč měsíčně. Při závazku
na jeden rok ji však noví zákazníci mohou získat za cenu 145,- Kč měsíčně
na prvních šest měsíců!

Novou přípojku kabelové televize Vám navíc zřídíme
pouze za 200,- Kč!
ZVÝHODNĚNÉ ROZŠÍŘENÉ NABÍDKY
Za poloviční cenu na prvních šest měsíců při závazku na jeden rok můžete
získat i naši Rozšířenou programovou nabídku (příplatek 60,- Kč měsíčně)
a HD Rozšířenou nabídku (příplatek rovněž pouze 60,- Kč měsíčně).

NABÍDKA PROGRAMŮ HBO VČETNĚ HD VERZÍ
Objednáte-li si některou z našich nabídek zvlášť placených programů,
získáte zřízení této služby včetně dekódovací karty bez zřizovacího
poplatku. Navíc budete moci službu užívat první tři měsíce zdarma.

Informujte se rovněž o možnosti 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.

NABÍDKA PLATÍ DO 30.11.2017
Podrobné informace najdete na www. elsat.cz

Ke všem nově zřízeným námi nabízeným službám
ještě 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. K tomu
můžete sledovat pořady až 50 hodin zpětně a mít k disposici až 50 hodin
záznamu. Vše i v HD kvalitě.
Nově v rámci této služby přenášíme programy i ve formátu HEVC, což
značně zvýšilo obrazovou kvalitu!
Zákazníkům, kteří chtějí tuto službu sledovat prostřednictvím televizoru,
na který nelze nainstalovat příslušnou aplikaci, můžeme nabídnout i malý
Set-Top-Box.
Podrobnější informace získáte na www.elsat.cz

RYCHLÉ PŘIPOJENÍ K INTERNETU
JIŽ ZA 105,- Kč MĚSÍČNĚ
NEBO Wi-Fi ROUTER ZA 1,- Kč
Novým zákazníkům nabízíme naše služby na půl roku za poloviční cenu
v případě závazku na jeden rok!
Připojení k Internetu od nás můžete získat buď samostatně, nebo
v kombinaci s našimi televizními nabídkami.
Navíc jsme opět navýšili přenosové rychlosti!
K disposici jsou dvě nabídky rychlostí:
Rychlost

Měsíční poplatek/
Zvýhodněný měsíční poplatek

30720/10240 kbps
BEZ LIMITU
102400/20480 kbps
BEZ LIMITU
Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.

210,- Kč/105,- Kč
480,- Kč/240,- Kč

Připojení k Internetu Vám zřídíme 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 (místo zvýhodněného
měsíčního poplatku), můžete Wi-Fi Router získat již za 1,- Kč!

NABÍDKA PLATÍ DO 30. 11. 2017

Dále můžete využít SPECIÁLNÍ NABÍDKU, která kombinuje připojení
k Internetu a naši Omezenou televizní programovou nabídku.
Za paušální měsíční poplatek jen 250,– Kč nabízíme připojení k
INTERNETU rychlostí 30720/10240 kbps bez limitu.
Objednáte-li si naši Speciální nabídku do 30. 11. 2017, budete ji mít bez
zřizovacího poplatku.
Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.

