
Televize, která
vás bude bavit
Konečně televize, kterou můžete
sledovat nejen na TV v obýváku,
ale i na počítačích, tabletech
a chytrých telefonech.

www.interconnect.cz
Volejte 222 261 333



Set-Top-Box Motorola
ARRIS VIP 1113

S radiovým ovladačem. Set-
Top-Box je možné zakoupit

nebo pronajmout.

Nabídka tarifů
naší televize

Doplňkové služby
a zařízení

Konečně televize, kterou můžete sledovat nejen
na TV v obýváku, ale i na počítačích, tabletech a
chytrých telefonech.

199 Kč

0 Kč 508 Kč

79Kč/měs.
nebo

3000 Kč

549 Kč 762 Kč

TELEVIZE
STANDARD
110+ TV programů

Sledování přes
počítač, tablet, telefon

Timeshift

Lze dokoupit
tématický balíček

TELEVIZE
MAX

130+ TV programů

Sledování přes
počítač, tablet, telefon

Timeshift

TELEVIZE
BASIC

65+ TV programů

Sledování přes
počítač, tablet, telefon

Timeshift

Lze dokoupit
tématický balíček

Instalace Set-
Top-Boxu

V rámci instalace
nového internetu.

Instalace Set-
Top-Boxu

Jako samostatný
výjezd technikem.

Set-Top-Box Motorola
ARRIS VIP 4302

S infračerveným ovladačem.
Set-Top-Box je možné zakoupit

nebo pronajmout.

nebo

3200 Kč

79Kč/měs.

3 měsíce zdarma
pro nové zákazníky

3 měsíce zdarma
pro nové zákazníky

3 měsíce zdarma
pro nové zákazníky
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Sledujte na televizi
i na mobilu

Vraťte se v čase
až o 168 hodin

Nepřizpůsobujte se,
televize se přizpůsobí vám.
Sledovat ji můžete nejen na monitoru,
ale i v tabletu nebo mobilu.

Set top box s radiovým dálkovým ovladačem,
takže může být za televizí a není tedy vidět.

Ovládání televize i set top boxu jedním ovladačem.

Nic vám neuteče.

Všechny pořady se ukládají na dobu 7 dní,
abyste si je mohli kdykoli pustit zpětně.

A pro snazší orientaci pro vás televize kompletuje
všechny důležité informace o pořadech na jedno místo.

Zastavení běžícího pořadu kdykoliv chcete.
Přetáčení reklam.

Pohodlné nahrávání až 20 hodin záznamu videa v ceně.

Sledování televize včetně
timeshiftu a dalších funkcí.
Přes každý běžný internetový prohlížeč na všech počítačích.

Na aplikaci pro iOS a Android, SmartTV Samsung.

Prostřednictvím moderního a rychlého
set top boxu Motorola ARRIS.



BASIC programy

STANDARD programy

MAX programy

Balíček obsahuje programy z balíčku BASIC.

Balíček obsahuje programy z balíčku BASIC a STANDARD.

199 Kč

549 Kč

762 Kč



Změna programové skladby vyhrazena.

Tématické balíčky

Doplňkové balíčky programů lze objednat
pouze k základním balíčkům televize
BASIC a STANDARD.

Česky
2 TV programy
69 Kč / měsíčně

Dětské
5 TV programů
55 Kč / měsíčně

Dokument
16 TV programů
162 Kč / měsíčně

Film
7 TV programů
80 Kč / měsíčně

Láska
5 TV programů
100 Kč / měsíčně

Sport
9 TV programů
117 Kč / měsíčně

Superbox
9 TV programů
200 Kč / měsíčně

Zpravodaj
6 TV programů
30 Kč / měsíčně

Leo TV
6 TV programů
100 Kč / měsíčně
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Potřebujete poradit?



Napište nám
e-mail

info@interconnect.cz

Podpora
a objednávky

222 261 333

Více informací
najdete na

www.interconnect.cz


