
My v našich sítích distribujeme více než 130 tele-
vizních programů (včetně 26 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 analo-
govém formátu. je tedy možné je sledovat i na těch
nejstarších televizorech.

více info na www.elsat.cz jARO 2017ČeSKé BuDějOVICe
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NEMÁTE dOMA TElEvIzOr
vyBAvENý prO přÍJEM
TElEvIzNÍhO vySÍlÁNÍ

vE fOrMÁTU dvB-T2?
Bojíte se, že po přechodu

pozemního televizního vysílání na tento
nový formát jej nebudete moci sledovat?

S NÁMI SE BÁT NEMUSÍTE!!!

Objednáte-li si zřízení zákLadní pRogRamové
nabídky naší kabelové televize (290,– kč/měs.) 
do 15. dubna 2017, zřídíme Vám přípojku pouze 
za 200,– kč včetně DPH!!! První měsíční paušální
poplatek budete navíc platit až za měsíc červen  2017!!!

Objednáte-li si do 15. dubna 2017 k zákLadní
pRogRamové nabídce i RozšířenoU pRogRa-
movoU nabídkU nebo Hd RozšířenoU nabídkU,
či nabídkU pRogRamů Hbo, poskytneme Vám
dekódovací kartu zdarma. Vyšší měsíční paušální po-
platek budete navíc platit až za měsíc červen 2017!!!

Rovněž Vám nabízíme možnost získat naši Rozší-
řenoU pRogRamovoU nabídkU, Hd Rozšíře-
noU nabídkU či nabídkU pRogRamů Hbo.

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 chy-
trého 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.  Podrobnější informace získáte na www.elsat.cz

Při objednání naší Rozšířené pRogRamové nabídky, Hd Rozšířené nabídky
či nabídky pRogRamů Hbo můžete získat CA modul do televizoru již za 1,– kč.

Stejně tak můžete získat HD Set Top Box Intek C63CX–HD již za 1000,– kč.

... A JEŠTĚ
NĚCO K TOMU!



PODROBNé INfORMACe ZíSKáTe NA www.elSAT.CZ, ČI V NAšeM ZáKAZNICKéM ODDěleNí:
telefon: 385 524 088 • 385 524 086 GSM: 606 768 856

                     RycHLoST                                                                                       měSíční popLaTek

             30 720/5120 kbps                           ! bez LImITU !                                          210,– kč

          102 400/10 240 kbps                        ! bez LImITU !                                          480,– kč

VšecHny ceny jsou uVeDeny Včetně DPH.

Dále můžete využít naši 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 30720/5120 kbps bez LImITU.

Objednáte-li si naši SpecIáLní nabídkU do 15. dubna 2017, budete ji mít bez zřIzovacíHo popLaTkU.
VšeCHNy CeNy jSOu uVeDeNy VČeTNě DPH.

zÍSKEJTE WI-fI rOUTEr vČETNĚ
INSTAlACE A NASTAvENÍ zA 1 KČ!

k dISpozIcI jSoU dvě nabídky RycHLoSTí:

Při objednávce do 15. dubna 2017 Vám zřídíme
přIpojení k InTeRneTU bez zřIzovacíHo popLaTkU !!!
První měsíční paušální poplatek budete navíc platit až za měsíc červen 2017!!!

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

můžete Wi-Fi Router získat již za 1,– kč !!!

připojení k Internetu od nás můžete získat buď samostatně,
nebo v kombinaci s našimi televizními nabídkami.

pOzOr !pOzOr !


