Ceník služeb IPTV - Chytrá TV
Programy nabitá televize přes internet, která funguje stabilně a přináší možnost sledovat oblíbené pořady i
zpětně či z nahrávek. Ke každému typu TV si můžete přidat navíc programy ze skupiny HBO, aby byl Váš
zážitek ze sledování TV ještě lepší.

Chytrá TV (82 kanálů, 50 hodin nahrávek)………………………………………………………………….
149,… s balíčkem STANDARD (125 kanálů, 50 hodin nahrávek, 80 filmů z videotéky) …………………….. 399,… s balíčkem PREMIUM (160 kanálů, 50 hodin nahrávek, 80 filmů z videotéky)………………..…….… 699,Balíček obsahuje: TV programy, 7dní timeshift, 2x SmartTV nebo STB, 4x Telefon, tablet nebo web
Rozšíření o HBO Max Pack …....………………………………………………………………….………...….. 279,Rozšíření o Filmbox Pack…....………………………………………………………………….………...…….. 139,Rozšíření o Filmový Pack …....………………………………………………………………….………...…….. 129,Rozšíření o Dětský Pack …....………………………………………………………………….………...………. 59,Rozšíření o Doku Pack …....…………………………………………………………………….….………...….. 95,Rozšíření o Relaxxx Pack….......………………………………………………………………….………...….. 250,Rozšíření o Sport Pack ….…......………………………………………………………………….………...….. 189,Rozšíření o Mých7 Pack...….......………………………………………………………………….………...….. 149,Rozšíření o Ruský Pack ……......………………………………………………………………….………...….. 109,Rozšíření na 3x Smart TV/STB....………………………………………………………………….………...….. 89,Rozšíření na 4x Smart TV/STB....………………………………………………………………….………...….. 119,Běžná instalace (pokud není u smlouvy uvedeno jinak) ………………………………………………... 1499,… při podepsání smlouvy na 12 měsíců ……………………………………………………………………….. 599,… při podepsání smlouvy na 24 měsíců …………………………………………………………………………... 1,Odkoupení STB Aris VIP 4302 ….…………………………………………………………………..…………. 2499,Měsíční pronájem STB Aris VIP 4302 ………....………………………………...……………………………..... 99,Odkoupení STB Android TV………………………….….…………………………………………..…………. 1999,Měsíční pronájem STB Android TV ………………………..………………………………………………….... 99,Náhradní ovladač STB ……………………………………………………………………………………………. 333,-

Ceník doplňkových služeb
Neoprávněný servis ( v ceně 1 hodina práce + dopravné ) …………………………………………………... 999,Poplatek za platbu za služby na pobočce ……………………………………………………………………….. 20,Reaktivační poplatek ……………………………………………………………………………………………... 999,Servisní práce 1/2 hodina ……………………………………………………...………………………………... 299,Expresní připojení do 2 dnů …………………………………………………………………………………….... 599,SMART Sledování TV* …………………………………………………………………………………………….. 50,- toto platí jako doplňková služba k internetového připojení bez platby za balíček programů dle této
nabídky.
Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Využití zvýhodněných instalací je umožněno pouze zákazníkům a
zájemcům, kteří mají trvalé bydliště na území České republiky, mimo obecní a městské úřady. Zvýhodněná
instalace nebude umožněna zákazníkům nebo zájemcům, kteří jsou v insolvenci, nebo exekučním řízení.
Zvýhodněnou instalaci rovněž nemůže využít zákazník, který má aktuálně platný kontrakt delší než 13
měsíců.
*) Pro chytré TV přes aplikaci SmartTV. Služba obsahuje mimo jiné Novu a Primu
Ceník platný od 1. 6. 2021

