tv
“Jediná IPTV služba v ČR, fungujicí na WiFi.”

Placené programové balíčky

Měsíční poplatek vč. DPH

TV START

43 programů

150,-

TV PREMIUM

36 programů

349,-

TV FILMBOX

12 programů

139,-

TV HBO

3 programy

225,-

TV MAXI

61 programů

649,-

TV SPORT

6 programů

185,-

Balíčky Filmbox, Premium, Maxi a HBO je možné aktivovat pouze
k TV START.

Volitelné služby

Měsíční platba vč. DPH

Timeshift 30 hodin + Nahrávky 40 hodin

45,-

Stream/zařízení navýšení o 2

30,-

Nahrávky 120 hodin

85,-

Prostor pro video záznam

2 150,-*

Sledování na tv bez aplikace

110,-

Bez počáteční investice

Set-top-box SledovaniTV
Pronájem set-top-boxu

K internetu zdarma

*Jednorázový poplatek za odkoupení set-top-boxu

Sledovat tv programy můžete nejen na Vašem počítači, ale také na zařízeních s Androidem
nebo iOS - tedy tabletech i mobilních telefonech, dále na Smart TV značky Samsung a LG.
Připravujeme také verze Smart televize značky Panasonic.

Sledujete přímo ve
webovém prohlížeči bez
instalací

Sledování přes aplikaci pro
Android a iOS – příjemné
a pohodlné

EPG - elektronický programový
průvodce dostupný také na
zařízeních s Androidem, iOS

Funkce Pauza, pozastaví právě
probíhající program až na 60
minut, možnost nahrávání
a přehrání ze záznamu

Timeshift - přehrávání
ze záznamu, možnost
nahrávání pořadů
(příplatkové funkce)

Po registraci služby na webových stránkách sledujete základní nabídku pět dní zcela
zdarma. Registrací služby uzavírate Smlouvu o poskytování IPTV.

DATONET je partnerem služby sledovanitv.cz
a svým klientům přináší rozšířený balíček programů v rámci připojení.
Tarif internetu

Poplatek za internet
vč. DPH

Poplatek za základní balíček
vč. DPH

Celková platba za služby
vč. DPH

DATONETBASIC

360,-

150,-

510,-

DATONETCOOL

444,-

55,-

499,-

DATONETPROFI

600,-

zdarma

600,-

Při objednání internetového tarifu DATONETPROFI získáte základní nabídku televize zdarma.

www.datonet.cz/tv

Registraci a objednání služby provedete rychle a pohodlně z domova
pomocí webového portálu www.datonet.cz/tv, kde nalezne podrobné
informace o službě a přehledný seznam nabízených balíčků televizních
kanálů. Případně kontaktujte naši linku 325 519 000 kde získáte další
informace o službě.

