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Novinek je opravdu mnoho, takže uvádíme jednotlivé v bodech. 

 
 
1) Úprava programové nabídky od prosince 2019: 

 

 
 
2) Úprava programové nabídky od ledna 2020: 

 
 
3) Stále je ješt ě možné využít: 
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4) Stále platí ak ční nabídka aktivace balí čků za 1Kč při platb ě kartou – popis 
níže: 
 

 
 
Novinky Sledovani TV - HBO na měsíc za 1Kč + Infokanál Hať + nově na měsíc za 
1Kč Be2Can GO (2 kanály + 29 filmů) 
 
Sledování TV ve spolupráci s HBO nyní umožňuje klientům aktivovat si balíček s 
HBO na měsíc jen za 1Kč. Udělali jsme pro Vás i manuály a to Akce SledovaníTV 
HBO za 1 Kč a Vstup do HBO GO, pokud budete chtít tuto možnost využít. Vzhledem 
k tomu, že nyní běží na HBO velice zajímavé seriály nejen pro děti, ale i pro dospělé, 
např. Černobyl, Hra o trůny, Příběh služebnice, Dva světy, Viktorie, Berlínská mise, 
Španělská princezna, nově BEZ VĚDOMÍ, STÍNY a další . 
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5) Be2Can GO 
 
Originální filmová tvorba z více než 50 zemí světa. Film na každý den, vybírat 
můžete z artových filmů, které se účastnily přehlídky Be2Can. Filmy sledujte v 
původním znění s titulky. Obsahuje filmové kanály Film Europe a Československo / 
Be2Can. 
 
 
6) U nás výhodn ěji než u konkurence! 
 
a) U nás je SledovaniTV výhodnější než u konkurenčních společností, protože v ceně 
základního balíčku u nás máte i zpětné přehrávání až 7 dnů a nahrávky až 50 hodin. 
Nic navíc neplatíte ani za dodatečný stream pro PC, notebooky, tablety a chytré 
telefony. 
 
b) Zároveň pokud si chcete zapůjčit settopbox, je zápůjční cena nejnižší ze všech. 
 
c) U nás máte za nejnižší cenu možnost mít 2 settopboxy + 2 chytré TV v ceně 
služby! Nikdo z konkurentů toto za takovou cenu neumožňuje. 
 
 
7) Integrace lokálního vysílání  
 
Pro občany obce Hať jsme integrovali do SledovaniTV i Infokanál Hať, tedy nyní je již 
možné tento Infokanál sledovat na obou poskytovaných platformách. 
 
 
8) Je možno sledovat IPTV SledovaniTV i jinde než p ouze doma!  
 
IPTV televizi SledovaniTV - funguje na optice i bezdrátu, je ji tedy možno aktivovat na 
celé naší síti a používat i mimo ni. 
 
9) Nemusíte řešit p řechod na DVB-T2, IPTV „jde“ p řes internet  
 
Máte stále ještě klasickou televizní anténu a nechcete investovat do vybavení pro 
DVB-T2? Stačí si objednat SledovaniTV a máte u nás v ceně 500 Kč měsíčně 
internet s vyšší rychlostí + chytrou televizi s možností přehrávání pomocí settopboxu, 
v chytré TV, na PC či notebooku, tabletu nebo chytrém telefonu. Nyní Vám navíc 
dáme Voucher, který Vám na měsíc od aktivace otevře plnou nabídku.  
 
10) Motiva ční program  
 
Že již od nás SledovaniTV máte?  
 
Doporučte službu kamarádovi, sousedovi apod. a poté co nám při objednávce sdělí 
Vaše doporučení, získáte Voucher také. Tedy voucher plné nabídky na 1 měsíc 
získáte oba zdarma! 
 
Trojka se fakt vyplatí 
Pokud budete 3, získáte všichni tři voucher plné nabídky na 3 měsíce zdarma! 


