Ceník a postup aktivace IPTV
Ceník služeb
Ceníkový název
Základní balíček (Rozšířený balíček) *
FilmBox
BASIC
MAXI + HBO GO
HBO
HBO + HBO GO
Dětský
SPORT
DOKU
HBO GO online
Timeshift 30 hodin zpětně + 40 hodin nahrávek **
P+ ***
Timeshift 30h + Nahrávky 40h + P+
120 hodin nahrávek
Připojení 2 SmartTV nebo Set-Top Boxů
Dva streamy – rozšíření streamů max. 4 zařízení
Set-Top Box IPTV SledovaniTV ****
samoinstalační balíček – bez zásahu technika
s instalací – nutno poptat termín pro návštěvu technika

Měsíční platba
69 Kč
139 Kč
349 Kč
699 Kč
299 Kč
299 Kč
100 Kč
199 Kč
99 Kč
250 Kč
50 Kč
25 Kč
64 Kč
100 Kč
30 Kč
50 Kč
Jednorázová platba
2 500 Kč
3 000 Kč

* Základní balíček, je ceníkovým názvem Rozšířený balíček programů, který obsahuje více než 50 televizních kanálů a
20 rádiových stanic. Základní balíček je podmínkou fungování IPTV služby i v případě, že chcete mít pouze jeden z
balíčků (např. nelze mít pouze SPORT, je nutné mít Základní balíček a SPORT).
** Zpětné sledování a nahrávání veškerých programů kromě programů skupiny Nova a Prima
*** Zpětné sledování a nahrávání veškerých programů skupiny Prima až 7 dní
**** Set-Top Box umožňuje sledovat IPTV na televizorech bez funkce Smart nebo nepodporovaných zařízeních.

Jak získat službu
Pro sledování televizních programů a rozhlasových stanic se nejdříve zaregistrujte na www.sledovanitv.cz.
Tato registrace je bezplatná a vyžaduje pouze vyplnění základních údajů a volbu hesla, kterým se budete ke
službě přihlašovat. Po registraci získáte k vyzkoušení základní balíček a službu Timeshift na 14 dní zdarma.
Chcete-li po uplynutí zkušební doby i nadále používat službu IPTV, zašlete na adresu televize@vogelnet.cz
objednávku pro zprovoznění placené televizní služby Rozšířený balíček programů. Další programové balíčky
lze následně objednávat skrze webové rozhraní vašeho účtu na www.sledovanitv.cz.
Chcete-li sledovat služby IPTV přímo v televizi Smart TV, je třeba z naší strany tuto funkci povolit, a proto
zašlete tento požadavek na adresu televize@vogelnet.cz. Následně je nutno Smart TV spárovat s vaším
účtem – postupujte dle návodu na https://sledovanitv.cz/account/help.
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Ceník je platný od 1.1. 2016.

