telewizja + internet + telefon

Cennik usług telewizyjnych
2017-06-26

Transmisja analogowa
lp Pakiet

Czas trwania umowy

Opłata

1 TV Rubinowa

Bezterminowo

41.90 zł

Transmisja cyfrowa
lp Pakiet

Czas trwania umowy

Opłata

1 TV Diamentowa

Bezterminowo

55.00 zł

2 Canal + (umowa bezterminowa)

Bezterminowo

50.00 zł

3 Canal + (umowa terminowa)

12

45.00 zł

4 Diamentowy HD

Bezterminowo

18.00 zł

Opis usług:

TV Rubinowa
Usługa RTK skierowana do wszystkich mieszkańców w budynkach objętych siecią kablową RTK. W pakiecie podstawowym
oferujemy kanały telewizyjne oraz radio UKF w zakresie 88-108 MHz. W pakiecie Rubinowym można również odebrać
cyfrową telewizję, nadawaną w technologii DVB-T oraz DVB-C (tylko kanały niekodowane).

TV Diamentowa
Opcja telewizyjna odpowiednia dla osób ceniących sobie jakość. Ponad 100 kanałów, zapewnia rozrywkę dla całej rodziny.
Sport, film, informacje, rozrywka, kanały dla dzieci. TV Diamentowa zadowoli nawet najbardziej wymagających klientów. Do
odbioru TV udostępniamy nieodpłatnie set-top box SD lub moduł CAM. W pakiecie Diamentowym można korzystać również z
sygnału analogowego, we wszystkich gniazdach, bez dodatkowych opłat. Dla klientów, którzy posiadają wbudowany tuner
DVB-C w odbiorniku telewizyjnym, istnieje możliwość wypożyczenia modułu CAM, który pozwala na oglądanie telewizji
cyfrowej bez dodatkowego urządzenia.

Canal + (umowa bezterminowa)
To pełna oferta 8 kanałów, prestiżowe wydarzenia filmowe i sportowe. W CANAL+ najwięcej piłki nożnej: Liga Mistrzów
UEFA, Liga Europejska UEFA, liga polska, liga angielska, hiszpańska, francuska. Najlepszy żużel: Speedway GP i nowość polska Ekstraliga Żużlowa. Oprócz tego rozgrywki NBA, sporty walki i wiele innych. Nowa odsłona CANAL+ to jeszcze
większy wybór najlepszych filmów prosto z kina, światowego sportu, poruszających dokumentów. To rozrywka najwyższej
jakości.
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Canal + (umowa terminowa)
To pełna oferta 8 kanałów, prestiżowe wydarzenia filmowe i sportowe. W CANAL+ najwięcej piłki nożnej: Liga Mistrzów
UEFA, Liga Europejska UEFA, liga polska, liga angielska, hiszpańska, francuska. Najlepszy żużel: Speedway GP i nowość polska Ekstraliga Żużlowa. Oprócz tego rozgrywki NBA, sporty walki i wiele innych. Nowa odsłona CANAL+ to jeszcze
większy wybór najlepszych filmów prosto z kina, światowego sportu, poruszających dokumentów. To rozrywka najwyższej
jakości.

Diamentowy HD
Chcesz więcej kanałów? Zamów opcję Diamentową HD. Zawiera ona dodatkowe kanały w jakości HD, wśród których nie
zabrakło kanałów sportowych i popularno naukowych.
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