corelia cz

CENÍK IPTV
Ceník příjmu televizního vysílání služby Corelia TV

Váš osobní IT specialista

Základní balíčky
balíček*

Rozšiřující tématické balíčky
stanic v balíčku

měsíčně

balíček*

stanic v balíčku

měsíčně

Corelia TV Base

cca 60 stanic

198 Kč

DOKUMENT

cca 7 stanic

100 Kč

Corelia TV Silver

cca 120 stanic

498 Kč

DĚTSKÉ

cca 5 stanic

70 Kč

Corelia TV Gold

cca 150 stanic

698 Kč

FILM

cca 5 stanic

70 Kč

HBO1

cca 3 stanice

250 Kč

HBO2

cca 5 stanic

350 Kč

LÁSKA

cca 4 stanice

100 Kč

SPORT

cca 6 stanic

180 Kč

SUPERBOX

cca 6 stanic

200 Kč

ZPRAVODAJ

cca 3 stanice

30 Kč

ČESKY

cca 4 stanice

70 Kč

Set-top box
služba

jednorázově

měsíčně

Set-top box

2500 Kč

0 Kč

Set-top box „na splátky“

1500 Kč 6x 200 Kč

Poplatek za 1. set-top box

0 Kč

0 Kč

Každý další set-top box

200 Kč

20 Kč

Rozšířená záruka 2 roky

300 Kč

0 Kč

Rozšířená záruka 3 roky

400 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

Změna balíčků / zrušení**

Koupě set-top boxu je nutnou podmínkou užívání služby.

Konkrétní nabídka stanic a doplňkových služeb je závislá na
podmínkách dohodnutých v rámci smluvního vztahu mezi
televizními společnostmi a poskytovatelem převzatého
televizního vysílání. Proto se rozsah programové nabídky může
kdykoliv bez předchozího upozornění změnit. Aktuální nabídka
s podrobným výpisem stanic obsažených v rámci jednotlivých
balíčků je k dispozici na webových stránkách www.corelia.cz.

Možnost zpětného odkupu použitého set-top boxu formou slevy na další služby společnosti
uplynulé měsíce od nákupu:

výše poskytnuté slevy:
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1900 Kč 1700 Kč 1500 Kč 1300 Kč 1100 Kč

900 Kč

700 Kč

500 Kč

300 Kč

100 Kč

Poskytovatelem převzatého televizního vysílání je společnosti 4NET.TV services s.r.o., která je jako provozovatel převzatého R a
TV vysílání registrována Radou pro rozhlasové a televizní vysílání pod Sp. zn.: 2015/281/SMU/4ne ze dne 14. 4. 2015. Společnost
4NET.TV services s.r.o. má řádně uzavřené smlouvy se všemi poskytovateli obsahu i ochrannými svazy.

Kvalita příjmu IPTV může být ovlivněna řadou faktorů - vytížení domácí internetové linky,
rušení, zahlcení serveru na straně distributora apod.
Vzhledem k tomu, že většinu těchto faktorů z pozice poskytovatele připojení k internetu není
v naší moci nijak ovlivnit, je příjem vysílání IPTV bez jakýchkoliv garancí a záruk.
Nemožnost příjmu konkrétního vysílání proto není důvodem pro vrácení peněz ani jiné formy
kompenzace či náhrady případného ušlého zisku.

Ceník platný od 1. 2. 2020
*
**

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH.
Obsah jednotlivých balíčků i rozsah doplňkových služeb se může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit.
Při změně služeb na žádost klienta může k reálnému navedení dojít kdykoliv v rozmezí posledního dne původního měsíce a prvního dne nového měsíce.
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