
Ceník SychrovNET služby sledovanitv.cz a doplňkových služeb  pro domácnosti platný od 1.7.2016 
Veškeré ceny jsou uvedeny vč. DPH není-li výslovně uvedeno jinak 

                                                                                     Bližší informace o poskytovaných službách najdete na www.sychrovnet.cz 
                           Přijímejte televizi přes web, aplikace Android, WP, IOS, VLC. SmartTV Samsung, Panasonic a LG nebo multimediální SetTopBox. 
                                     Využijte inteligentní funkce pauza, zpětné přehrávání, programový průvodce, rekordér, nahrávání seriálů a TV na cestách. 

Pevná nabídka balíčků v závislosti na tarifu internetu 

Název balíčku Počet programů1) Inteligentní funkce Počet streamů2) Cena/měs. (Kč) 

Sledovani.TV Více než 50 TS velký 2* v ceně tarifu internetu3) 

* počet platí pouze pro optickou síť, na jiné technologii si vyhrazujeme počet omezit na 1ks. 
 
Pevná nabídka balíčků bez nutnosti připojení k internetu 

Název balíčku Počet programů1) Inteligentní funkce Počet streamů2) Cena/měs. (Kč)** 

Sledovani.TV Více než 50 TS velký 2* 88,- 

* počet platí pouze pro optickou síť, na jiné technologii si vyhrazujeme počet omezit na 1ks. 
** v případě nutnostni zřídit přípojku si účtujeme poplatek 1.400Kč u bytových jednotek a 2.985Kč u rodinných domů 
 Volitelné doplňkové balíčky a služby (tabulka 1) 
 

Balíčky Obsah balíčků1) Cena/ měs. (Kč) 

   BASIC 
bsahuje programovou skladbu pro celou rodinu. Sportovní, dětské, hudební, seriálové a dokumentární 

programy. (Více než 80 programů) 
349,- 

    MAXI + HBO GO   Balíček obsahující kompletní programovou nabídku, kterou poskytujeme.(Více než 100 programů)1) 649,- 

   Sport 
Arena sport 1, Eurosport, Eurosport 2, Sport 1, Sport 2,Auto Motor Sport, 

 Golf Channel 
185,- 

   HBO  HBO, HBO2, HBO 3 225,- 

HBO GO Přístup k videotéce HBO GO odkudkoliv. Kompletní seriály, filmy, dokumenty.. . 210,- 

  HBO + HBO GO HBO, HBO2, HBO 3, HBO GO  255,- 

  
 FilmBox 

FilmBox HD,Filmbox Arthouse, FilmBox Premium, 
 FilmBox Extra, FilmBox Family, FightBox, 360TuneBox, DocuBox, FashionBox,Fast & Fun 

Box,Eroxxx4), Erox4) 
139,- 

DOKU 
Animal Planet, Discovery, Discovery : TLC, Discovery science,  

Discovery World, Discovery: Investigation 
99,- 

Dětský 
Cartoon Network, Boomerang, Nickelodeon, Disney Channel, Jim Jam,  

Minimax 
65,- 

Služby Popis sužeb Cena/ měs. (Kč) 

   Streamy Navýšení počtu souběžně spuštěných zařízení o další 2 ks (maximálně 4 zařízení) 25,- 

   TS malý Dívejte se zpětně až 4hod. + rekordér 4hod. zdarma v tarifu 

   TS velký Dívejte se zpětně až 30hod. + rekordér 40hod. 35,- 

TS maxi Dívejte se zpětně až 50hod. + rekordér 50hod. 45,- 

   Rekordér Doba nahrávání až 120hod/ doba uložení 6  měsíců 85,- 

1) aktuální přehled zahrnutých televizních programů najdete vždy ve svém účtu na www.sledovanitv.cz 
2)  max. počet souběžně spuštěných zařízení, které přijímají televizi. 
3) hodnota služby základního balíčku je 66 Kč/měs. a rozšířeného 88 Kč/měs, 
4) program má rodičovský pin a je přístupný pouze od 18 let. 

     Programy označené GO můžete sledovat na cestách i mimo síť SychrovNET.  
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Specifikace Multimediálního HD set-top-boxu sledovanitv.cz: 
OS Android, internetový prohlížeč, přístup do google marketu, 4x USB port, Čtečka SD/MMS/MS karet, HDMI propojení, Wi-Fi. Prohlížení fotek, přehrávání 

videa a hudby z USB nebo domácí sítě. Možnost dokoupení bezdrátové klávesnice Logitech K400 pro používání televizoru jako počítače s androidem a 
pohodlné prohlížení internetu nebo hraní her. Koupíte např. na www.heureka.cz 

Specifikace  Full HD  set-top-boxu sledovanitv.cz:  
tento box postrádá multimediální funkce, naproti tomu nabízí Full HD rozlišení u programů, kde je běžně dostupné pouze HD rozlišení. 
 

Podmínky: 

Multimediální, Full HD SetTopBox a SmartTV: 

- pro funkčnost služby u nepodporovaných modelů SmartTV a u ostatních TV  je třeba mít set-top-box. 

- stažen  aplikace Sledovanitv.cz pro vybrané modely SmartTV je bezplatné, měsíční paušál za následný provoz služby činí 89 Kč mimo zvýhodněné balíčky. 

- Všechny doplňkové  služby a balíčky uvedené v tabulce 1 nejsou vázány minimální smluvní dobou určitou. 

- u služeb uvedených v tabulce 1 je vždy, bez ohledu na datum aktivace služby, fakturována zákazníkovi částka odpovídající platbě za celý aktuální kalendářní 

měsíc, ve kterém je služba aktivována. 

- u služeb uvedených v tabulce 1 je vždy, bez ohledu na datum deaktivace služby, fakturována zákazníka částka odpovídající platbě za celý aktuální kalendářní 

měsíc, ve kterém je služba deaktivována. 

-  zákazník je povinen poskytovateli oznámit požadavek na deaktivaci služby nejpozději dva pracovní dny před koncem kalendářního měsíce, ve kterém má být 

služba deaktivována, a to osobně, v provozovně poskytovatele nebo elektronickou formou emailem odeslaným z emailové adresy uvedené ve smlouvě o 
poskytování telekomunikačních služeb mezi poskytovatelem a zákazníkem jako kontaktní  nebo telefonicky při identifikování se rodným číslem zákazníka. 

- HD a Full HD kvalita je dostupná pouze v bytových domech na optickém připojení. 
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