
Pestrá nabídka a nejvíce HD programů

100% pokrytí TV signálem v ČR

Jednoduchý a rychlý přechod

Všech 380 zápasů Premier League

Nový filmový program CANAL+ Action

VYUŽIJTE SVOU 
TELEVIZI NAPLNO!
Užívejte si dokonalý obraz 
s bohatou nabídkou programů!

Vybavení
a instalace za 

1 Kč



—  Nabídku lze využít se základními programovými balíčky Smart, Flexi 10, Multi, Kombi+ a Komplet a nelze ji 
kombinovat s jinými akčními nabídkami. Podmínkou je uzavření smlouvy na 24 měsíců.

—  První platba zahrnuje úhradu vybraného programového balíčku minimálně na první 3 měsíce. Následující platby 
je nutné realizovat minimálně 5 dní před datem splatnosti, které je uvedeno ve smlouvě. 

V rámci zvoleného programového balíčku zákazník získá také přístup do internetové aplikace 
Skylink Live TV. Podrobné informace o službě a aktivaci Skylink Live TV na www.skylink.cz/livetv

ZAŘÍZENÍ PRO PŘÍJEM SATELITNÍHO VYSÍLÁNÍ
Veškeré zařízení (satelitní anténa, LNB konvertor, přijímač nebo CA modul, integrovaná dekódovací karta) 
přechází instalací do vlastnictví zákazníka.

ZÁKAZNÍK MÁ MOŽNOST ZVOLIT NĚKTERÝ Z NÁSLEDUJÍCÍCH PŘIJÍMAČŮ** 
NEBO CA MODULU:
—  satelitní přijímač Kaon MZ-50 (s integrovanou dekódovací kartou Viaccess Orca)
—  satelitní přijímač Kaon MZ-52 (s integrovanou dekódovací kartou Nagravision)
—  hybridní přijímač Kaon MZ-102*** (s integrovanou dekódovací kartou Viaccess Orca a podporou služby 

Skylink Live TV na televizoru)
—   hybridní přijímač Kaon MZ-104*** (s integrovanou dekódovací kartou Nagravision a podporou služby 

SkylinkLive TV na televizoru)
—  CA modul 803 (s podporou funkce automatického ladění a uspořádání programu – Fast Scan,

integrovaná dekódovací karta Nagravision)
—  CA modul 701 (bez podpory funkce automatického ladění a uspořádání programů – Fast Scan, 

integrovaná dekódovací karta Viaccess Orca)

Podmínky akční nabídky INSTALACE A ZAŘÍZENÍ ZA 1 Kč – varianta pro 1 televizor v domácnosti.

OD SKYLINKU ZÍSKÁTE
vše potřebné pro příjem satelitního vysílání včetně instalace za 1 Kč!

** v závislosti na skladových zásobách příslušného partnera Skylinku
*** v případě výběru satelitního přijímače Kaon MZ-102 a Kaon MZ-104 s integrovanou dekódovací kartou je doplatek 499 Kč.

PROGRAMOVÝ BALÍČEK
BALÍČEK SKYLINK SMART FLEXI 10 MULTI KOMBI+ KOMPLET

POČET 
PROGRAMŮ

99
(50 v HD)

63+10* 
(až 45 v HD)

114
(58 v HD)

130
(67 v HD)

139
(73 v HD)

MĚSÍČNÍ PŘEDPLATNÉ 299 Kč 335 Kč 389 Kč 449 Kč 1 100 Kč

*zákazníkem zvolených 10 programů z balíčku Kombi+ 
(s výjimkou programu CANAL+ Sport).

Aktuální seznam programů a ceník najdete na www.skylink.cz

SATELITNÍ PŘIJÍMAČ

× ×
HYBRIDNÍ PŘIJÍMAČ CA MODUL



Skylink® je obchodní značka používaná pod licencí Canal + Luxembourg S. à r.l.; se sídlem Rue Albert Borschette 4, L-1246 Luxembourg; R.C.S. Luxembourg: B 87905

INSTALACE
Standardní instalace v rámci akční nabídky zahrnuje:

—  Uzavření smlouvy na provozovně prodejce / technika
—  Základní vybavení a kompletaci satelitní antény (paraboly) + integrovanou dekódovací kartu Skylink 

(Viaccess Orca/ Nagravision)
—   Práce spojené s instalací satelitní antény (paraboly) za okno na fasádě objektu
—  Nastavení satelitní antény (paraboly) na dvě družice systémem Multifocus nebo Monoblock – platí pouze pro 

Astra 19,2 E a Astra 23,5 E
—  LNB Monoblock single
—   LNB Monoblock Twin – u přijímačů s 2 tunery
—   Nastavení satelitního přijímače nebo CA modulu a propojení s TV, a to HDMI kabelem ve vlastnictví zákazníka
—  Naladění programů pomocí funkce Fast Scan (nevztahuje se na CA modul)
—   10 m bílého koaxiálního kabelu, 2–4 × F-konektor dle zvoleného typu přijímače, 3 × kotvu (hmoždinka + šroub), 

izolační pásku / stahovací pásky
—   Proškolení zákazníka v obsluze satelitního vybavení

POLOŽKY ÚČTOVANÉ NAD RÁMEC STANDARDNÍ INSTALACE
—  Dojezd technika (účtováno dle počtu kilometrů od provozovny technika)
—  Výložník / konzola pro uchycení paraboly (účtováno na základě zvoleného technického řešení instalace 

po obhlídce objektu)
—  Nadstandardní / netypické práce (použití plošiny, instalace na střechu, atd.) a materiálu (např. delší kabeláž, kabel 

HDMI na propojení s televizorem)

Všechny položky nad rámec standardní instalace jsou účtovány dle ceníku technika. Cenu případného materiálu 
a úkonů nad rámec standardní instalace je třeba s daným technikem dohodnout před zahájením instalačních prací. 
Cenu a typ nadstandardních úkonů uvede technik do předávacího protokolu, který je součástí smlouvy. 

Platnost uvedené nabídky je do 31. 5. 2023. Nabídka platí pouze pro nové zákazníky Skylinku.

špičková HD 
PODÍVANÁ


