Ceník služeb

Tento ceník je platný pouze pro lokalitu Vigantice. Všechny ceny jsou včetně DPH.

KABELOVÁ TELEVIZE
Programová nabídka
ZÁKLADNÍ
ROZŠÍŘENÁ

80,- Kč / měsíc
220,- Kč / měsíc

Snížení programové nabídky

300,- Kč

Programové balíčky – pouze k ROZŠÍŘENÉ NABÍDCE!
Balíček FILM
Balíček SPORT
Balíček TEMATICKÝ
Balíček BOX

300,- Kč / měsíc
100,- Kč / měsíc
100,- Kč / měsíc
100,- Kč / měsíc

Kabelová televize umožňuje příjem DVB-C kanálů na území obce Vigantice.
Balíčky lze aktivovat pouze k rozšířené nabídce! K aktivaci balíčku je potřeba dekódovací zařízení – CA modul. Ten lze zakoupit za
jednorázovou cenu viz tabulka. Provoz jednoho CA modulu nebo jedné karty je v ceně balíčku, provoz více jak jednoho CA modulu
nebo jedné karty je s příplatkem +20,- Kč měsíčně za každou další kartu.
Provozovatel, tj. 4 M Rožnov spol. s r.o., není schopen garantovat plnou kompatibilitu jiných přijímacích zařízení (kabelových modemů,
optických koncových jednotek, SET-TOP-BOXů, CA modulů, apod.), než které sám nabízí. Může nastat situace, že při použití přijímacího
zařízení jiných provozovatelů nebo prodejců nebude kvalita objednaných služeb dosahovat parametrů dohodnutých ve smlouvě. Za
tento stav není provozovatel schopen převzít odpovědnost.
Aktuální seznam programů je dostupný na webových stránkách v sekci kabelová televize www.4mroznov.cz/kabelova-televize.php
Upozorňujeme, že placením kabelové TV nejste zproštěni platby koncesionářských poplatků za TV a Rádiový přijímač, a to ani
v případě, že sledujete Chytrou TV na TV přijímači, který není ke kabelové televizi připojen!

Dekódovací zařízení – CA modul s kartou
Zakoupení
Provoz více jak jedné karty

1.190,- Kč jednorázově
20,- Kč/měsíc za 1 kus

Zřizovací poplatek nové přípojky TKR
Jednorázový

3000,- Kč

Jednorázový připojovací poplatek zahrnuje: zbudování kabelové přípojky, napojení stávajícího TV rozvodu. Pokud TV rozvod
nebude vyhovovat, bude nutná jeho rekonstrukce zpoplatněná dle aktuálního ceníku. Naladění 1x koncového zařízení.

Smluvní pokuty
znovu připojení neplatiče
neoprávněné užití služby

500,- Kč
10.000,- Kč

Platby
Účtovací období je od 1. dne v měsíci do posledního dne v měsíci.
Platby se provádějí formou předplatného, splatnost je k 20. dni prvního měsíce zvoleného platebního období.
Zřizovací poplatek se platí do 1 měsíce od zřízení služby na obchodním centru.

Adresa obchodního centra
Obec Vigantice
provozní doba:

Vigantice 203, Rožnov pod Radhoštěm, tel: 571 655 142, email: obec@vigantice.cz
pondělí, středa 8:00 - 11:30 / 12:30 - 17:00

Majitel systému TKR Vigantice Obec Vigantice, Vigantice 203, Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 304441
Adresa provozovatele
web:
email:

www.4mroznov.cz
info@4mroznov.cz

pracovní doba:

4 M Rožnov spol. s r.o., Videčská 473, 756 61 Rožnov p.R., IČ: 45195579, DIČ: CZ45195579
tel:

pondělí, středa:
pátek:
úterý, čtvrtek:

571 626 345
8:30 - 12:00 / 13:00 - 16:30
8:30 - 12:00
pro veřejnost zavřeno

hotline: 603 255 372 pondělí až neděle 8:00 - 20:00
4 M ROŽNOV spol. s r.o.

verze: 2201
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