
AKCE PODZIM – ŘÍJEN/LISTOPAD 2019 

JE TU PODZIM A S NÍM POSTUPNÉ UKONČOVÁNÍ 
POZEMNÍHO TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ VE FORMÁTU 
DVB-T V ČESKÉ REPUBLICE ! 
 
Dlouhodobě investujeme do našich sítí, abychom byli na tuto změnu připraveni a 
našich zákazníků se nedotkla. 
Kromě distribuce programů v základním kabelovém formátu DVB-C provedeme  
i vlastní konverzi do formátu DVB-T. Majitelé televizorů, které umožňuji digitální 
příjem pouze ve formátu DVB-T si tedy nebudou muset kupovat nové 
televizory či set top boxy . Přechod na nový formát VYŘEŠÍME ZA VÁS!!!  
Důkazem je i to, že přes ukončení analogového pozemního televizního vysílání  
v roce 2011 stále šíříme řadu nejsledovanějších televizních programů i v 
analogovém formátu. Je tedy možné je sledovat i na těch nejstarších televizích.  
 
UMÍME SI PORADIT – JSME TU OD ROKU 1991! V našich sítích distribuujeme 
více než 140 televizních program ů, včetně cca 40ti program ů v HD rozlišení .  
Naši Základní programovou nabídku získáte již za 29 0,– Kč měsíčně. 
UŽÍVEJTE PODZIM A VÁNOCE S NAŠÍ KABELOVKOU ZDARMA!! ! 
 
Objednáte-li si zřízení Základní programové nabídky naší kabelové 
televize  do 20. 11 2019, zřídíme vám přípojku pouze za 200,- Kč včetně 
DPH! První měsíční paušální poplatek budete navíc platit až za měsíc 
leden  2020 ! 
 
Rovněž vám nabízíme možnost získat naši ROZŠÍŘENOU PROGRAMOVOU 
NABÍDKU , HD ROZŠÍŘENOU NABÍDKU či NABÍDKU PROGRAM Ů HBO,  
které vám budou poskytnuty až do 31. prosince 2019 ZDARMA .   
Při objednání naší ROZŠÍŘENÉ PROGRAMOVÉ NABÍDKY , HD ROZŠÍŘENÉ 
NABÍDKY či NABÍDKY PROGRAM Ů HBO můžete získat dekódovací CA modul 
do televizoru již za 1,– Kč. 
Stejně tak můžete získat kabelový set top box Intek C63CX–HD již za 1000,– Kč. 

!!! TATO AKCE TRVÁ DO 20. listopadu 2019.   
Všechny ceny jsou uvedeny v četně DPH.220192019 !!!  
Podrobnější informace získáte na www.elsat.cz  

 

 



ELSAT ON-LINE TV  
 
Tato služba vám umožní sledovat 38 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 !!! 
Prostě nás jen kontaktujte a my vám následně zašleme přístupové údaje. 
Podrobnější informace získáte na www.elsat.cz  
 
 
 

 
Připojíme vás 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.  
 
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 20. 11. 2019 
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 
 

 


