Všem uživatelům televizních služeb
kabelové televize
TKR Rožnov pod Radhoštěm,
TKR Zubří
V Rožnově pod Radhoštěm dne 25.9.2015
Věc:

Oznámení – AXN – ANALOG

Vážený uživateli,
oznamujeme Vám, na den 30.9.2015 byla naplánována změna v rámci ANALOGOVÉ části programových
balíčků ROZŠÍŘENÝ a ROZŠÍŘENÝ PLUS v lokalitách Rožnov p.R. a Zubří.
Na kanále S22 (311,25 MHz) bude dosavadní vysílání TV stanice AXN nahrazeno TV stanicí
Kino Barrandov.
Tato změna nastala z důvodu nepřiměřených cenových požadavků AXN a proto byla ukončena smlouva
na převzaté vysílání analogového AXN u SBD Rožnov. Společně s SBD Rožnov sdílíme analogové televizní
vysílání v rámci kabelové televize a proto není možné technicky zajistit pokračování vysílání AXN v
analogové podobě.
Zájemci o AXN mohou tuto TV stanici nadále sledovat v rámci DIGITÁLNÍHO vysílání kabelové televize
(DVB-C). AXN zůstává součástí digitální části programových balíčků:
ROZŠÍŘENÝ, ROZŠÍŘENÝ PLUS, THEMATIC HD MIX, THEMATIC HD PLUS.
Pro příjem je nezbytné vybavení - digitální televizor/set-top-box s DVB-C tunerem, dekodér a karta
CONAX. Bližší informace najdete na webu www.valachnet.cz v části Televize - Ceny, Aktuality.
Trend digitalizace televizního vysílání nelze zastavit a služby kabelové televize budeme tomuto trendu
postupně přizpůsobovat. Plán přechodu od analogového vysílání k digitálnímu jsme zahájili spuštěním
souběžného digitálního vysílání DVB-C v roce 2010.
Do konce roku 2015 nepředpokládáme další významnější změny v rámci analogového vysílání.
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,
desítky TV programů 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 se na film poté,
úsporu až 200,- Kč měsíčně při společné fakturaci s Internetem, možnost účastnit se akcí
s TV stanicemi 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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