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SledovaniTV udělalo za poslední půlrok obrovský kus práce a posunulo možnost 
sledovat televizi i na bezdrátovém internetu kvalitativně mnohem výše. Zde 
vypisujeme několik vylepšení, které určitě stojí za zmínku. 
 
1) Nový typ settopbox ů - Android box II  má oproti starým boxům ARRIS1113 
mnoho vylepšení. 
 
Hlavní výhodou je podpora kodeku H.265, který umožňuje se zachováním datového 
toku navýšit kvalitu obrazu a u sportovních kanálů navýšit počet snímků z 25 na 50 
za sekundu (u kanálů ČT, Prima, Nova, HBO). 
 
Další výhodou je rychlost odezvy zařízení, která je s ARRIS1113 nesrovnatelná. 
 
Box Android slouží i jako multimediální centrum s možností využít i aplikace kodi, 
youtube, chrome do budoucna i HBO GO. Navíc umožňuje přehrávání videí, obrázků 
a hudby z externího disku. 
 
Oznamujeme, že pro SledovaniTV budeme nov ě prodávat již jen settopboxy 
Android box II. 
 
2) Nové datové centrum, které nově SledovaniTV vybudovalo a postupně na něj 
přepojuje jednotlivé poskytovatele (naše firma SAO Computers již je na toto nové 
datové centrum přepojena) výrazně zvýšilo stabilitu přehrávání a dostupnost 
jednotlivých záznamů.  
 
3) Záznam se provádí 7 dní zp ět u většiny televizních kanál ů, došlo tedy 
k navýšení timeshiftu na 7 dní u kanálů ČT, Prima, Nova, HBO. 
 
4) Přibyly další typy SmartTV, na kterých je možné spustit SledovaniTV, jedná se 
například o Apple TV a další Android TV. 
 

Bonus Program – 1 až 4+ m ěsíce plná nabídka: 
 
1) Klient, který si objedná IPTV televizi Sledovani TV s tarifem PAC_500 nyní, 
dostane od nás voucher, který mu umožní 1 měsíc využít plnou nabídku , tedy 
balíček Maxi na všech svých za řízeních .  
 
2) Klient, který už od nás tarif PAC_500 má a dopor učí službu SledovaniTV 
s tarifem PAC_500  jinému klientovi a tento si služ bu objedná, dostane od nás 
voucher, který mu umožní 1 měsíc využít plnou nabídku , tedy balí ček Maxi na 
všech svých za řízeních . Tedy voucher obdrží jak stávající klient s PAC_500,  tak 
i doporu čený klient, který si službu nov ě zřizuje. Je d ůležité, aby doporu čený 
klient nahlásil osobu, která mu službu doporu čila, nelze to zp ětně!    
 
3) Klient, který už od nás tarif PAC_500 má a dopor učí službu SledovaniTV 
s tarifem PAC_500  2 klient ům a tito si službu objednají, dostane od nás 
voucher, který mu umožní 1 měsíc využít plnou nabídku , tedy balí ček Maxi na 
všech svých za řízeních a navíc voucher na 3 m ěsíce jako další bonus za jeho 
ochotu výbornou službu SledovaniTV klient ům doporu čovat . Tedy 2 vouchery 
(1+3měsíce) obdrží stávající klient s PAC_500, druhý dopo ručený klient, který 
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si službu nov ě zřizuje, obdrží 1 voucher. Je d ůležité, aby doporu čený klient 
nahlásil osobu, která mu službu doporu čila, nelze to zp ětně! 
 
 
4) Doporu čovat klienty lze samoz řejmě i postupn ě a bonusy se takto s čítají. Za 
každého „neprvního“ klienta, který si objedná Sledo vaniTV s PAC_500 náleží 
klientovi, který službu doporu čil voucher na 3 m ěsíce s plnou nabídkou . Takže 
spolupracovat se opravdu vyplatí. 
 
Tento bonus program je platný až do vy čerpání všech voucher ů, které jsme 
obdrželi, minimáln ě však do 30. 11. 2017.  
 

Jak aktivovat Voucher?  
Nabídka se aktivuje po uplatn ění voucheru, je tedy pln ě na klientovi, kdy 
voucher uplatní a od té doby bude plná nabídka prog ramů Maxi funk ční. Není 
tedy nutno voucher aktivovat hned.  
 
Jak provést aktivaci voucheru popisuje tento jednod uchý manuál: 
http://www.saocomp.cz/upload/documents/jak_aktivovat_voucher_sledovanitv.pdf 
 
 

Seznam kanál ů Maxi balí čku naleznete zde:  
 
Set Top Box, Smart TV, notebook, tablet, chytrý telefon - balíček Maxi (134 kanálů)  
ČT1, ČT2, ČT Sport, Arena Sport 2, Sport5, ČT24, Déčko, ČT art, Prima, Prima COOL, Prima 
Zoom, Prima Love, Prima MAX, Prima Comedy Central, TV Mňam, TV Barrandov, Barrandov 
Plus, Kino Barrandov, Barrandov Family, Óčko, Óčko STAR, Óčko Expres, Šlágr TV, Jednotka, 
Dvojka, Markíza International, JOJ Family, TA3, Relax, Rebel, Retro, TV Noe, Super Polsat, 
Polsat, ORF eins, ORF zwei, regionalnitelevize.cz, France 24, Russia Today, RT Documentary, 
Kino Svět, Filmpro, Polar, Nova Cinema, Nova, Nova 2, Nova Action, Nova Gold, OIK TV, 
Městská televize Otrokovice, TV Mňau, TVP1, TVP2, TVP3, TUTY, France 24(FR), 213, Krb, 
Akvárium 
HBO, HBO 2, Auto Motor Sport, Golf Channel, Sport1, Sport2, Eurosport, Eurosport2, Arena 
sport 1, Animal Planet, Discovery, Discovery: TLC, Discovery Science, Boomerang, Disney 
Channel, Jim Jam, Nickelodeon, Minimax, AXN, AXN Black, AXN White, CNN, Crime and 
Investigation, Deluxe Music, Film Europe, MTV, National Geographic, Travel Channel, 
TV5MONDE, VH1, FilmBox, 360TuneBox, Filmbox Arthouse, Filmbox Extra HD, FilmBox 
Family, FilmBox Premium, FashionBox, Fast & Fun Box, FightBox, DocuBox, Erox, Eroxxx, 
AMC, Brazzers TV Europe, CS Film + CS mini, Fishing&Hunting, Playboy TV, M1, M2, Duna, 
Duna World, Nova Sport 1, Nova Sport 2, JOJ Cinema, HBO3, Cartoon Network, 
Československo / Festival, Nick JR, Discovery Turbo Xtra, Discovery ID Xtra, History 
Channel, Viasat History, Viasat Explore, Viasat Nature, Viasat Spice, FilmBox Plus, Nick 
JR(EN), X-mo, Dorcel TV, Reality kings, Leo TV, Dorcel, Extasy, Redlight, Hustler 
 
 
Oproti Základnímu balíčku nabídka Maxi obsahuje navíc programy, které jsou vytištěny 
tučně. 


