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Ceník služeb viaTV 

Digitální kabelová televize viaTV – měsíční poplatky [v Kč] 

Položka / Programová nabídka Basic Complet Premium 
Minimální počet kanálů v nabídce 10 25 27 
Cena bez DPH  125,- 318,50,- 495,- 
Cena s DPH 19% 149,- 379,- 589,- 

Ceny platné od 16. 9. 2006. Platí ve všech lokalitách společnosti Central Group připojených k síti T-Systems PragoNet, a.s. 

Struktura jednotlivých programových nabídek bude upřesněna během testování na základě oblíbenosti jednotlivých programů.  

Od 15. 6. 2006 do 15. 9. 2006 probíhá  testovací provoz a poskytování služeb viaTV je pro jejich uživatele zdarma. K dispozici je jedna programová nabídka 
 „Premium-test“ s dvaceti televizními kanály. 
Během testovacího provozu se Poskytovatel i Zákazník zavazují řídit Obchodními podmínkami služby viaTV.  
Službu viaTV lze objednat prostřednictvím Smlouvy, umístěné na internetových stránkách poskytovatele - www.viaGIA.cz 
Během testovacího provozu se může neohlášeně měnit počet a skladba kanálů, Poskytovatel rovněž negarantuje jejich nepřetržitou dostupnost a kvalitu. 
Poskytovatel si vyhrazuje právo prodloužit období testovacího provozu.  

 
Jednorázové poplatky a doplňkové služby bez DPH s DPH 
Zřízení služby viaTV 0,- Kč 

Přechod na vyšší programovou nabídku 1.) 0,- Kč  

Přechod na nižší programovou nabídku 1.)  199,- Kč 237,- Kč 

První vydání osobního certifikátu (volitelné) 2.) 0,- Kč  

Prodloužení platnosti certifikátu (volitelné) 2.) 0,- Kč 

Vydání náhradního certifikátu (volitelné) 2.) 150,- Kč / vydání 179,- Kč / vydání 

Zaslání vyúčtování e-mailem 3.) 0,- Kč 

Zaslání tištěného vyúčtování poštou (volitelné) 3.)  49,- Kč / zaslání 58,- Kč / zaslání 

Marný výjezd servisního technika 1 250,- Kč / výjezd 1488,- Kč / výjezd 
Ceny platné od 15. 6. 2006. Platí ve všech lokalitách společnosti Central Group připojených k síti T-Systems PragoNet, a.s. 
Poznámky:  
1.) Během testování nelze měnit programovou nabídku, její výběr po ukončení testování je zdarma (pokud již nebyla vybrána předtím). 
2.) Osobní certifikát není pro službu viaTV nutný, slouží jen pro zabezpečený přístup k webovému portálu s Vaším účtem. Lze také použít certifikát z viaGIA. 
3.) Během testování není služba zpoplatněna – vyúčtování se nezasílá. 
 
Poskytovatel si vyhrazuje právo na zaokrouhlení výsledné částky na vyúčtování (faktuře) na celé Kč.  
 

 

T-Systems PragoNet, a.s. 
Na Pankráci 1685/19, 140 21 Praha 4 
 
Telefon: +420 236 099 333 
Fax: +420 236 099 665  
E-mail: info@viagia.cz 
Internet: www.viaGIA.cz 


