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Gital zařazuje do své nabídky  
Slovenskou televizi 

 
Zkrácená verze:  
 

Společnost GITAL, s.r.o., distributor nejprodávanějších dekódovacích karet pro příjem satelitních programů 
paketu CS LINK dále rozšiřuje svoje služby.  

V minulých dnech GITAL získal souhlas veřejnoprávní Slovenské televize k zařazení programů STV1 a STV2 do 
své nabídky. GITAL je začne v ČR nabízet ihned po nastavení kompresního zařízení pro satelitní vysílání programů 
Slovenské televize, ke kterému by mělo dojít během několika dnů. 
 
 
 
Rozšířená verze: 
 

Společnost GITAL, s.r.o., distributor nejprodávanějších dekódovacích karet pro příjem satelitních programů 
paketu CS LINK dále rozšiřuje svoje služby.  

Dlouhou dobu žádaný a očekávaný krok se stal skutečností. V minulých dnech GITAL získal souhlas 
veřejnoprávní Slovenské televize k zařazení programů STV1 a STV2 do své nabídky.  

GITAL začne příjem programů Slovenské televize v České republice nabízet ihned, jakmile budou nastaveny 
parametry kódování pro programy STV1 a STV2 na kartách GITAL. Nastavení provádí slovenská společnost TBDS, a.s., 
která zajišťuje uplinkové služby Slovenské televizi. Stejné nastavení provedla TBDS, a.s. v minulosti i v případě 
NONSTOP KINA a FILMBOXU. Podle smlouvy mezi GITALem a TBDS, a.s. by k připojení programů Slovenské televize na 
karty GITAL mělo dojít v první polovině tohoto týdne. 

„Rozšíření programové nabídky GITALu o Slovenskou televizi považujeme za jeden z nejvýznamnějších kroků a 
úspěchů naši společnosti. Většinu českých obyvatel zajímá, co se děje na Slovensku. GITAL jim nyní tuto možnost 
nabídne.“ uvedl  obchodní ředitel společnosti Tomáš Bujnoch. 

Programy STV1 a STV2 budou zařazeny do nabídky tarifů, nebudou nabízeny formou placené televize. Přesný 
termín uvedení programů Slovenské televize do nabídky GITALu včetně tarifové skladby bude oznámen v tomto týdnu 
ihned po krátkém testu vysílání. 

 
 

GITAL s.r.o,, Osek 67, 267 62 Komárov. IČO: 27427251, zákaznická linka.: 848 100 848, www.gital.cz 

  distributor nejprodávanějších dekódovacích karet pro příjem českých a slovenských programů paketu CS LINK
  jediný provozovatel systému prodeje placených satelitních programů pomocí diGITALkuponů na území ČR a SR 
  provozovatel jedinečného NONSTOP systému aktivace všech placených kanálů CS LINK během několika minut  
  provozovatel největší nabídky tarifů a předplatných paketu CS LINK 


