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Platný od 01. 08. 2018. Všetky ceny sú konečné.

1) Televízia s naším internetom

tarifa základný balík TV
4 €/mes.
3 €/mes.
2 €/mes.

2) Televízia bez internetu
základný balík TV 6 €/ mes.
+ dátový balík k TV (byt) 2 €/mes.

4 €/mes.

3) Televízia bez internetu LITE*
* K tejto službe je potrebné mať vlastné internetové pripojenie
od iného poskytovateľa.
základný balík TV 6 €/ mes.

Inštalačné poplatky:
Viazanosť – počet mesiacov 0 12 24
Poplatok v € 40 € 20 € 0 €
Poznámka:
Inštalačný poplatok zahŕňa paušálny poplatok za prácu technika a jeho dopravu.

Cenník služieb ČadcaNet – TELEVÍZIA 

Základný balík ŠTART TV v kombinácií s tarifami SuperNet a FlexiNet:

SuperNet/FlexiNet Standard
SuperNet/FlexiNet Plus
SuperNet/FlexiNet Premium

+ dátový balík k TV (rodinný dom)
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Platný od 01. 08. 2018. Všetky ceny sú konečné.

Ponuka TV balíčkov:
balík ŠTART+ 1,99 €
balík HBO 6,80 €
balík HBO GO 7,80 €
balík HBO + HBO GO 9,50 €
balík BASIC 12,80 €
balík FILMBOX 5,00 €
balík DETSKÝ 2,40 €
balík DOKU 3,70 €
balík ŠPORT 8,20 €
balík RELAXXX 9,30 €
balík MAXI + HBO GO 23,70 €

Ponuka rozšírených služieb:
1,99 €/mes.

Nahrávky 120 hodín 3,5 €/mes.

HD kvalita je spoplatnená nasledovne:
Internet s rýchlosťou do 20Mbit a/alebo mesačný paušál do 10€ 2 €/mes.
Internet s rýchlosťou nad 20Mbit a mesačný paušál nad 10€ 1 €/mes.
Internet s rýchlosťou nad 50Mbit a mesačný paušál nad 12€ 0 €/mes.

Poznámka:

nových typoch STB a niektorých vybraných TV zariadeniach. 
Na poskytnutie tejto služby nie je právny nárok a možnosť poskytovania je
závislá na voľnej kapacite siete v danej lokalite. Pre aktuálnu dostupnosť
je nutné kontaktovať obchodné oddelenie. 

Službu TV zabezpečuje a za prípadné zmeny programovej štruktúry 

Cenník služieb ČadcaNet – TELEVÍZIA – ROZŠÍRENÉ BALÍČKY

Timeshift – Spätné prehrávanie až 7 dní + nahrávky 50 hodín 

Vysielanie HD je funkčné prostredníctvom nového kodeku 5 na 

zodpovedá sledovanietv.sk. Funkčnosť aplikácie na SmartTV sa môže
líšiť v závislosti od typu Smart TV. V prípade zlej funkčnosti aplikácie
odporúčame zakúpiť Set-top box sledovanietv.sk.

Služba IPTV v zahraničí: 
Podľa nariadenia Európskej únie o cezhraničnej prenosnosti online služieb 
poskytujúcich obsah v rámci vnútorného trhu, je možné využívať našu službu
aj na územi iného štátu EÚ. Nutné však je mať trvalý pobyt v SR.
Typicky sa jedná o dočasný pobyt: napr. dovolenka, služobná cesta, 
študijný pobyt.
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