
AKCE PODZIM – ŘÍJEN/LISTOPAD 2018 
PROBLÉMY S PŘECHODEM NA NOVÝ STANDARD DVB-T2 VYŘEŠÍME ZA VÁS 
Nemůžete od po čátku října sledovat pozemní vysílání České 
televize v HD rozlišení? 

S NÁMI SE VÁM TO NESTANE! 
My v našich sítích distribuujeme více než 115 televizních programů, k tomu 40 
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 řadu nejsledovanějších televizních programů i v analogovém 
formátu. Je tedy možné je sledovat i na těch nejstarších televizorech. 
 
Cena ZÁKLADNÍ PROGRAMOVÉ NABÍDKY činí pouze 290,- Kč měsíčně! 
Objednáte-li si zřízení Základní programové nabídky naší kabelové 
televize  do 30. 11 2018, zřídíme vám přípojku pouze za 200,- Kč včetně 
DPH! První měsíční paušální poplatek budete navíc platit až za měsíc 
leden  2018! 
 
VYBERE SI KAŽDÝ > SPORT | FILMY | DOKUMENTY | 
KULTURA | ZPRAVODAJSTVÍ  
 
 
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 PROGRAM Ů 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,- K č. 
Stejně tak můžete získat HD SET TOP BOx INTEK C63Cx-HD JIŽ ZA 1000,- K č. 
 
NABÍDKA PLATÍ  DO 30. 11. 2018 
Podrobnější informace získáte na www.elsat.cz  
 
 



ELSAT ON-LINE TV  
 
Tato služba vám umožní sledovat 41 vybraných progra mů až 7 dní 
zpětně! 
Navíc můžete tyto programy sledovat i na svém mobilu či tabletu. 
Zákazníkům, kte ří si od nás objednají minimáln ě dvě služby 
(např. ZÁKLADNÍ NABÍDKA + INTERNET), poskytneme tuto slu žbu 
ZDARMA !!! 
Při objednání t řech služeb ji získáte ZDARMA v HD KVALIT Ě! 
Rovněž naši stávající zákazníci, kte ří ješt ě tuto službu nevyužívají, 
ji mohou vyzkoušet na dva m ěsíce ZDARMA !!! 
 
Podrobnější informace získáte na www.elsat.cz  
 
 
 

 
Při objednání do 30. 11. 2018 vás p řipojíme k INTERNETU 
zdarma a navíc m ůžete 3 měsíce surfovat bez m ěsíčního 
poplatku nebo získat Wi-Fi router v četně instalace a 
nastavení za 1,– K č (při závazku na jeden rok). 
 
Připojení k Internetu od nás m ůžete získat bu ď samostatn ě, nebo 
v kombinaci s našimi televizními nabídkami. 
 
K dispozici jsou dv ě nabídky rychlostí: 
 
Rychlost  M ěsíční poplatek 
102400/20480 kbps  BEZ LIMITU 210,- Kč 
204800/20480 kbps  BEZ LIMITU 480,- Kč 
Všechny ceny jsou uvedeny v četně DPH. 
 
Komunika ční modem zap ůjčujeme ZDARMA, pouze proti vratné 
kauci 500,– K č. 
Užíváte-li přípojku naší kabelové televize déle než devět měsíců, 
zapůjčíme Vám modem proti vratné kauci pouze 100,– Kč! 
V případě, že pot řebujete i Wi-Fi ROUTER, poskytneme jej novým 
zákazníkům pouze za 600,– K č včetně DPH, a to i s instalací a 
nastavením od našich technik ů! 
V případě závazku užívat službu minimáln ě jeden rok, nevyužijete-li 
bonus 3 m ěsíce zdarma, m ůžete Wi-Fi router získat již za 1,– K č! 
 
 



 
NABÍDKA PLATÍ  DO 30. 11. 2018 
Podrobnější informace získáte na www.elsat.cz  

 
Podrobné informace získáte na www.elsat.cz a v našem 
zákaznickém oddělení: 
telefon: 385 524 088 • 385 524 086; GSM: 606 768 856 
 

 


