Všem uživatelům televizních služeb
kabelové televize
TKR Zašová

V Rožnově pod Radhoštěm dne 6.8.2014
Věc:

Změny v rámci digitálního vysílání kabelové televize

Vážený uživateli,
oznamujeme Vám, že v měsíci srpnu 2014 přistupujeme k několika změnám v rámci digitálního vysílání
kabelové televize TKR Zašová :
1. Přesun TV programu Discovery Channel
Vlivem úprav zákonů v ČR, které začaly platit v průběhu roku 2013, bylo potřeba od 1.1.2014 přistoupit
buď ke změně ceny Základního programového balíčku, nebo k úpravě programové skladby v tomto balíčku.
Vzhledem k tomu, že Základní programový balíček v lokalitě Zašová disponuje výjimečnou skladbou (oproti
ostatním lokalitám provozovaným TKR Jašek, s.r.o.), byla zvolena varianta cenu 120,-Kč/měs. pro rok 2014
zachovat v nezměněné výši a přesunout TV program Discovery Channel do vyššího programového balíčku.
S účinností od 19.8.2014 se TV program Discovery Channel stává součástí programového balíčku
„Rozšířený PLUS jenDIGI“, který po této změně bude obsahovat celkem 27 TV programů různých žánrů. Prosíme
zájemce o tento programový balíček, aby nás kontaktovali pro bližší informace.
Pozn.: V rámci analogového vysílání byl program Discovery Channel nahrazen programem Prima ZOOM dne
15.4.2014.

2. Zahájení kódování nových TV programů
Od 27.3.2014 byly do vysílání zařazeny nové TV programy English Club TV (výuka angličtiny), Spektrum
Home (kutil doma, na chatě i na zahradě), TV Paprika (kanál o vaření), které bylo možné v rámci jejich presentace
sledovat volně.
S účinností od 12.8.2014 se tyto TV programy stávají součástí programových balíčků „Thematic HD mix“ a
„Thematic HD plus“ , tj. příjem programů bude chráněn kódováním.
Programové balíčky „Thematic HD plus“, „Thematic HD mix“ a „Thematic HD 7“ jsou novinkou, která
umožňuje každému uživateli sestavit vlastní programovou skladbu. Aktuálně lze vybírat z 12 HD programů ve
vysokém rozlišení a cca 20 SD programů ve standardním rozlišení. Prosíme zájemce o nové „Klikací balíčky
Thematic HD“, aby nás kontaktovali pro bližší informace.

Děkujeme za Vaši přízeň
Za celý tým ValachNetu
Ing. Bronislav Jašek v.r.
jednatel společnosti
Další informace jsou na druhé straně.
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Užívejte si digitální vysílání a služby TKR Jašek na maximum!
Naše tipy:
možnost příjmu dalších nových kanálů,
sestavit si vlastní programovou nabídku, která Vás skutečně zajímá (Thematic HD),
vybraných kanálů také ve vysokém rozlišení Full HD,
sledovat filmy v původním znění v různých jazycích, titulky, elektronický programový průvodce (EPG),

zvuk Dolby Digital 5+1, kvalitní nahrávání filmů, jednoduché plánování nahrávání filmů,
možnost kdykoliv film zastavit, odskočit si např. na WC, a dodívat na film do konce,
úsporu až 200,- Kč měsíčně při společné fakturaci s Internetem, možnost účastnit se
pravidelných akcí HBO a získat nejrůznější slevy a hodnotné ceny, přehledné vyúčtování za služby,
možnost platit měsíčně, kvartálně, pololetně, ročně, „na fakturu“ i z kreditu,
mít přehled o svých službách na Internetu, možnost platit inkasem z účtu, převodem, v hotovosti
bez poplatku na pokladně, přes SIPO, mít možnost bezplatně měnit programové nabídky
a chystáme další …
Navštivte naše kontaktní místo, kde Vám rádi poskytneme detailní informace.
Adresa kontaktního místa:
Nádražní 628
Rožnov pod Radhoštěm
Otevírací doba:
Pondělí
8:00 – 11:00
Úterý
8:00 – 11:00
Středa
8:00 – 11:00
Čtvrtek
8:00 – 11:00
Pátek
zavřeno

12:00 – 17:00
12:00 – 15:00
12:00 – 17:00
12:00 – 15:00

Telefon: 571 115 225, 602 759 727, 603 777 762, 777 655 844

ValachNet - máte v hrsti celý svět!
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