17. října 2011

Aktuální podmínky příjmu britských TV stanic Sky Digital a Sky Digital HD
platné od ledna 2011 (maloobchodní ceník)
Přehled paketů s orientační výší měsíčních
plateb v Euro:

Aktuální ceník receiverů Sky Boxů:
SkyBox+ HD 250GB
+ karta + DHL

- 1A Sky World – plná, prémiová nabídka
/základ+sport+filmy/

cca 76 € měs.

- 1B Sky Movie World – filmová nabídka

MOC 15.990,-Kč

/základ+filmy/

cca 61 € měs.

- 1C Sky Sports World – sportovní nabídka
/základ+sport/

SkyBox+ HD 250GB
bez karty+ DHL

/základ asi 80 stanic/

MOC 14.990,-Kč
Registrace nově dodané karty nebo
přeregistrace stávající karty a její
spárování s novým SkyBoxem,

MOC 3.990,-Kč

cca 67 € měs.

- 01 Sky Entertainment – zábava
cca 33 € měs.

Příplatky k poskytovaným službám:

+

Roční admin.poplatek
MOC 9.990,-Kč

Základní informace:
Nabídka je určena zejména pro zákazníky, kteří požadují co nejširší nabídku TV stanic v anglickém jazyce (i s titulky)
/filmy, sport, hudbu, dokumenty, zpravodajství, dobrodružství, cestování, přírodu, hobby a mnoho programů v HD, a to co
nejrychleji, bezpečně, spolehlivě, bez starostí, a to za co výhodných cenových podmínek. Úhrada předplatného se provádí
bezhotovostně formou pravidelných měsíčních plateb prostřednictvím platební karty zákazníka

-

za používání Sky+ (nahrávání) 10,25 £ / 15 € měs.

-

/neplatí se v případě objednání prémiových stanic !/
za příjem HD
10,25 £ / 15 € měs.
/hradí se vždy u všech paketů !/

Další doplňkové kanály za příplatek:
-

Music Choice Extra
Chelsea TV
Disney Channel
Setanta Sport – 16,99€

-

Sky1 HD
National Geographic HD
BBC TV HD
Sky Movies HD 1-10
Sky Box HD
ESPN HD
MTVN HD
History HD

-

(Visa/Mastercard) – pozor – SKY neakceptuje American Express card !

Službu lze objednat na neomezenou dobu /min. však na 12 měsíců/ s možností poté ukončit ji kdykoliv s 2 měsíční výpovědní
lhůtou, avšak vždy nejdříve po uplynutí 12 měsíců předplatného. Zákazník hradí jednorázově cenu za vybraný satelitní
receiver Sky Box s vestavěným dekodérem NDS Videoguard, tj. buď standardní SkyBox /Pace, Panasonic aj./, nebo SkyBox
HD, určený pro příjem TV ve vysokém rozlišení /HD/, popř. má-li vlastní SkyBox, může si objednat jen samostatnou kartu.
V tomto případě je však za registraci karty klientovi účtován zvláštní poplatek. Obdobný poplatek se hradí i v případě
přeregistrace karty např. z důvodu výměny SkyBoxu. Dodávka zařízení trvá zpravidla 7-10 dnů. Jednou za rok platí
zákazník povinný paušální poplatek za administrativní služby v zahraničí. V případě ukončení dodávky služeb, zůstává Sky
Box nadále majetkem zákazníka (možno znovu aktivovat s novou kartou Sky), avšak přístupovou kartu, která je majetkem
Sky, je povinen vrátit zpět prodejci. S ohledem na pravidelné měsíční úhrady, které jsou prováděny přímo společností Sky
z platební karty zákazníka (nikoliv firmou Securitech CZ!), nese zákazník odpovědnost za dostatek disponibilních
prostředků na svém účtě (kartě), validitu své kreditní karty, včasné nahlášení případných změn – např. výměna platební
karty aj., a také za včasnou úhradu faktury za roční administrativní poplatek. Problémy s platební kartou nebo včasné
neuhrazení admin.poplatku mohou být důvodem dočasného přerušení poskytovaných služeb ze strany zahraničního
provozovatele bez nároku na náhradu ! Výše měsíčních plateb je pouze orientační a může se měnit s souvislosti s pohybem
kuru koruny a vývojem cené politiky společnosti Sky !

-

MUTV
Playboy TV
The Racing UK
ESPN – 16 €

Některé stanice vysílané v HD:
-

Artsworld HD 1+2
Discovery HD
Sky Sports 1+2+3 HD
Eurosport HD
Rush HD
Sky Arts 1, 2 HD
Scifi HD
Bio HD a mnoho dalších

K příjmu si můžete dále objednat zdarma
příjem stanice ve 3D - k aktivaci je nutno
sdělit model a výr.číslo vašeho 3D TV
přijímače !

SECURITECH TRADING CZ s. r.o., Náměstí Jiřího z Poděbrad 1658/11, 130 00 Praha 3-Vinohrady, tel./fax: 222 723 542, mobil: 603 482 480
e-mail: sat@securitech.cz, tech@securitech.cz, obchod@securitech.cz, www.securitech.cz, otevřeno: Po-Pá od 10:00 do 17:00 hod.,
Uvedené ceny již obsahují DPH 20%. Zboží zasíláme dobírkou.

