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Informační brožura SATT a.s. pro Žďár nad Sázavou a Nové Město na Moravě

DIGITÁLNÍ TELEVIZE
Kompletní nabídka digitálních kanálů na str. 5
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Aktuální nabídka
set-top-boxů - str. 9
Nabídka koncových zařízení pro
službu SATTVOIP - str. 15 a 16

NOVINKY

DIGITÁLNÍ TELEVIZE
V YSOKORYCHLOSTNÍ INTERNET
TELEFON PO INTERNETU
TRIPLEPLAY
kompletní nabídka služeb

NOVINKY V DIGITÁLNÍCH SLUŽBÁCH
Pojem „digitalizace“ jsme
vysvětlili v minulé informační brožuře SAT T a.s.,
která byla distribuována
v říjnu loňského roku (brožura je v omezeném počtu
stále dostupná na INFORMAČNÍCH
CENTRECH,
případně k nahlédnutí na
internetových
stránkách
w w w.te le vize v ys o cina . c z) .
V minulém vydání brožur y jsme zmínili i jednotlivé
normy digitálního vysílání
DVB-T, DVB-S a DVB-C. Od
doby vydání této brožury
však nastaly další změny ve
vývoji v pokrytí našeho území digitálním signálem. Jedna z nejpodstatnějších změn
je posunutí data ukončení
vysílání analogových pozemních vysílačů na území států
Evropské unie, nejpozději
do 10. 10. 2010. Termín se
tedy zkrátil o dva roky oproti
původnímu záměru.

Co se týče programové nabídky došlo také k několika
změnám. Některé programy
byly přesunuty ze Základní
nabídky do Omezené. Byly
to konkrétně slovenské stanice Markíza a T V JOJ. Do
Základní nabídky pak přibyl
nový filmový kanál NOVA
CINEMA a zdarma byly přidány žánrové stanice z nabídky AXN, a to AXN Crime
a AXN Sci-Fi, obě v češtině.
Rozšířena byla také programová nabídka HBO, která
kromě HBO a HBO2 nově
obsahuje stanici HBO Commedy rovněž v českém jazyce. Do Rozšířené nabídky
byla nově zařazena sportovní
stanice Sport 1. Do Základní
nabídky připravujeme nový
dětský kanál Jim-Jam.
Další novinkou je rozšíření
nabídky koncových zařízení. K základnímu typu STB
byl doplněn další typ značky

HANDAN, a to HANDAN
CV-6000 DVR, který je vybaven HDD o kapacitě 160GB
(až 90 hodin záznamu), což
umožňuje nahrávání programů přímo z digitálního signálu bez nutnosti připojení
dalšího zařízení (podrobnosti o tomto zařízení naleznete
na str. 9). SAT T a.s. připravuje i vysílání programů v HD
kvalitě. O těchto změnách
budou zákazníci včas informováni.
Několik změn zaznamenala i nabídka telefonních
služeb SAT T VOIP. Nabídka
služby byla omezena na dvě
varian ty a rozšířeno bylo
i pásmo pro volání do někter ých zemí EU, do USA a
Kanady. Nabídka koncových
zařízení pro tuto službu
byla rozšířena o další typy,
jako jsou SIP brány nebo
SIP telefony (podrobnosti
naleznete na str. 15-16).

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY UŽIVATELŮ
Bude k dispozici v digitálním vysílání INFOK ANÁL?
Vysílání
INFOK ANÁLU
v nabídce digitálních stanic
je v současnosti nedostupné z technických důvodů.
V digitální nabídce bude
k dispozici v dohledné
době.
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Co mám dělat, když mi nefunguje příjem T V vysílání a
na STB nelze přepínat programy? Při přepnutí programu se mi objeví na obrazovce hlášení „Podmíněný
přístup…“. Mám kontaktovat vaše pracovníky na
SERVISNÍ LINCE?

Než budete kontaktovat
ser vis ní linku, zkuste vypnout
a znovu zapnout STB. Přístroj znovu načte veškerá
nastavení a obnoví provoz.
Pokud se situace bude opakovat, vypněte znovu STB
a na chvilku (doporučujeme 30 vteřin) vytáhněte

napájecí kabel elektrického přívodu za zásuvky
(230 V ). Přístroj opět načte
nastavení i dekódovací kartu a obnoví provoz.
Pokud nepomůže ani tato
varianta,
kontaktujte
SERVIS NÍ LINKU SAT T a.s.,
kde získáte potřebné informace jak postupovat.
Je možné sledovat současně
na více T V přístrojích různé
programy?
Pokud uzavřete smlouvu
na digitální služby SAT T
a.s., na T V přístroji připojeném k STB budetet sledovat programy z nabídky
DIGITAL. Na ostatních T V
bez připojení na STB lze
sledovat pouze ANALOG
(viz tabulka str. 5), a to i ‚
po celoplošné digitalizaci
České republiky. Více na
straně 7 a 8.
Jaká bude výše měsíčního
poplatku v případě digitálního příjmu televizního signálu na více televizorech?
V případě digitálního příjmu na více televizorech
v rozsahu Omezené nabídky bude výše měsíčního poplatku činit 150 Kč.
V případě digitálního příjmu na více televizorech
v rozsahu omezené a
základ ní nabídky bude výše
měsíčního poplatku činit

420 Kč + 40 Kč za pronájem kar ty k dalším televizorům, maximálně však ke
3 televizorům.

lze provést na INFORMAČNÍCH
CENTRECH
SAT T a.s., nejpozději do
31.5.2008.

Jaká bude výše měsíčního
poplatku od 1.6.2008, pokud si do této doby neuzavřu novou smlouvu?
Výše měsíčního poplatku
bude 190 Kč do doby uzavření nové smlouvy nejdéle
však do 31.12.2008.
Po tomto datu, pokud nebudete mít uzavřenu novou
smlouvu, budete od signálu
kabelové televize odpojeni.

Mám vlastní zařízení s digitálním tunerem normy
DVB-C. Je možné získat
pouze samotnou dekódovací kar tu?
Ano, ale podmínkou je, aby
zařízení bylo vybaveno systémem kompatibilním se
systémem SAT T a.s.

Pokud vlastním DVD rekordér s analogovým tunerem,
bude možné nahrávat vysílání i z digitálního signálu?

Ano, naše STB jsou kompatibilní s ostatními přístroji
jako jsou DVD rekordér y,
videorekordér y VHS, T V
kar ty v počítačích a další zařízení pro zpracování zvuku
a videa.
Mám již uzavřenu novou
smlouvu, zakoupený STB
HANDAN CV-5000CNX a
měl bych zájem o typ STB
HANDAN CV-6000 Twin
DVR. Lze vyšší typ STB získat výměnou?
Ano, ale pouze v případě,
že se jedná o STB zakoupený do 15.2.2008.
Výměnu s doplatkem ceny

Koupil jsem si televizor
s digitálním tunerem. Mohu
přijímat digitální televizní
vysílání z nabídky společnosti SAT T a.s.?
Pokud jste zakoupil běžný
přístroj v maloobchodní
síti prodejen, je třeba zjistit, jakou digitální normu
umožňuje přístroj přijímat.
Standardně se prodávají
přístroje s normou DVB-T
(terestrická), která umožňuje přijímat pouze televizní stanice, které jsou v této
normě vysílány prostřednictvím digitálních pozemních
vysílačů. Tento systém není
kompatibilní se systémem
DVB-C,
prostřednictvím
kterého jsou šířeny digitální televizní služby SAT T
T V. Pokud Váš přístroj není
vybaven systémem DVB-C,
budete muset zakoupit STB
s tímto systémem.
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DIGITÁLNÍ KABELOVÁ TELEVIZE

Digitální kabelová televize je nová technologie šíření televizního signálu, kterou je postupně nahrazováno stávající analogové vysílání. Tato technologie poskytuje daleko větší komfor t, možnosti doplňkových služeb (programový průvodce EPG apod.) a v neposlední řadě
i kvalitnější obraz a zvuk.
SAT T a.s. jako provozovatel kabelové televize využívá normu DVB-C, která je určena pro
kabelové rozvody. Mezi používanými normami poskytuje uživateli největší komfor t (služby
TRIPLE PLAY - televize, internet, telefon a další doplňkové služby).

Změna stávající programové analogové nabídky od 2.6.2008
Na základě dohody s poskytovateli programů došlo k prodloužení možnosti šíření někter ých programů prostřednictvím analogového televizního signálu do 1.6.2008. Do tohoto
data bude analogová nabídka zachována v současné podobě. Od 2.6.2008 bude analogová nabídka obsahovat pouze programy uvedené pod názvem ANALOG na str. 5.
Platnost stávajících smluv na analogovou televizi bude ukončena k 31.12.2008. Uživatelé,
kteří si do tohoto termínu neuzavřou novou smlouvu, budou od signálu kabelové televize
odpojeni.
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DIGITAL
ČT1 (JM region)
ČT2
Nova
Prima
ČT24
ČT4 Spor t
Óčko
ST V1
ST V2
Markíza
T V JOJ
TA3
Infokanál
ORF1
ORF2
CNN
RTL
SAT1
BBC world
Deutsche welle
NOE

CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
SK
SK
SK
SK
SK
CZ
D
D
A
D
D
A
D / FR
CZ

Základní nabídka*

ANALOG od 2.6.2008
ČT1
CZ
ČT2
CZ
Nova
CZ
Prima
CZ
ČT24
CZ
ČT4 Spor t
CZ
Infokanál
CZ
ST V1
SK
ST V2
SK
+ 32 RADIOSTANIC

CZ / CZ titulky

Viasat Explorer/Spice
CZ / A

150 Kč / měsíc
Omezená nabídka je jediná, kterou lze objednat samostatně.

Rozšířená nabídka*
DIGITAL
Filmbox Extra
Kabel 1
RTL2
PRO7
Spor t 1 NOVINK A

HBO*

D

DIGITAL
HBO
CZ
HBO 2
CZ
HBO Commedy NOVINK A

D

CZ

CZ
D

DIGITAL
Nova Cinema NOVINK A CZ
Spektrum
CZ
A XN
CZ
A XN Sci-Fi NOVINK A
CZ
A XN Crime NOVINK A CZ
Film+
CZ
Hallmark
CZ
CS film
CZ
MGM
CZ
Filmbox
CZ
T V Deko
CZ
T V Paprika
CZ
Animal Planet
CZ
Discover y
CZ
National Geographic

CZ

Viasat Histor y
Zone Reality
Zone Romantika
Zone Club
Jetix
Minimax/Anime +
MT V
VH 1
Galaxie Spor t
Eurospor t
Eurospor t 2
DSF
ESPN Classic
PŘIPRAVUJEME
nový dětský kanál
Jim-Jam

CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
A
A
CZ
CZ
A
D
A

CZ

280 Kč / měsíc

100 Kč / měsíc

270 Kč / měsíc
Erotika*
DIGITAL
Hustler T V
X X X xtreme
150 Kč / měsíc

CINEMAX*

A
A

DIGITAL
CINEMA X
CINEMA X 2
100 Kč / měsíc

Veškeré ceny uvedené v této brožuře jsou vč. DPH.

CZ
CZ

K Omezené nabídce lze
objednat jakoukoliv další
nabídku označenou *
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ZMĚNA K ANÁLŮ V YHRAZENA.

Omezená nabídka

Zvýhodněná kombinace programových nabídek
Kombinací některé z programových nabídek uvedených v tabulce získáte jako BONUS
progra movou nabídku EROTIK A, která obsahuje dva erotické kanály, čímž ušetříte 150 Kč.

Kombinace
programových
nabídek

Omezená
nabídka

Základní
nabídka

Rozšířená
nabídka

HBO

X

X

A - 61 stanic

X

X

B - 58 stanic

X

X

C - 63 stanic

X

X

X

CINEMAX

EROTIKA

Sleva

Celková
cena
po slevě

BONUS

150 Kč

800 Kč

X

X

BONUS

150 Kč

800 Kč

X

X

BONUS

150 Kč

900 Kč

Ceník poplatků
Připojovací poplatek (panelový dům)
Připojovací poplatek (rodinný dům)
Vybudování přípojky (panelový dům - přivedení sítě do bytu)
Vybudování přípojky (položení kabelu - přivedení sítě do rodinného domu)
Opětovná aktivace/deaktivace služby
Přeložení koncového bodu sítě - přípojky (v rámci změny bydliště)
Výměna dekódovací kar ty (neoprávněná manipulace nebo ztráta)
SERVISNÍ SLUŽBY

ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
3 400 Kč
500 Kč
ZDARMA
500 Kč
ZDARMA

Ceník koncových zařízení
Handan CV-5000 CINXi, Conax - záruční lhůta 24 měsíců
Handan CV-6000 DVR - záruční doba 24 měsíců

2 100 Kč
6 900 Kč

NOVĚ
Od února 2008 je možné získat za měsíční nájemné ve výši 40 Kč další dekódovací kar tu
se stejnou nabídkou jaká je aktivována na kar tě pr vní v případě, že má zákazník uzavřenu
smlouvu v rozsahu minimálně Základní nabídky a zakoupený další STB. Více na str. 7 a 8.

INFORMAČNÍ CENTRUM - 566 654 844 (informace, uzavírání smluv)
SERVISNÍ LINK A (DISPEČINK) - 566 654 888 (NONSTOP hlášení poruch)
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Co je EPG a kdy bude k dispozici v síti SAT T a.s.?
Doplňková služba EPG je
elektronický
programový
průvodce
(podrobnosti na straně 17). Systém
EPG zatím není možné
v naší síti přenášet. Tato

služba
bude
dostupná
v průběhu roku 2008.
Jaké programové nabídky
mohu získat k Omezené
nabídce?
V současnosti lze k Omezené nabídce získat jakouko-

liv programovou nabídku.
Nabídky tedy lze libovolně
kombinovat, což doposud
možné nebylo. Bližší informace získáte na INFORMAČNÍCH
CENTRECH
SAT T a.s.

VARIANT Y PRO PŘÍJEM TV SIGNÁLU NA VÍCE TELEVIZORECH

Omezená nabídka
DIGITAL

ANALOG

ANALOG

Měsíční poplatek 150 Kč

Omezená nabídka
DIGITAL

Omezená nabídka
DIGITAL

ANALOG

Měsíční poplatek 150 Kč

Veškeré ceny uvedené v této brožuře jsou vč. DPH..
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VARIANT Y PRO PŘÍJEM TV SIGNÁLU NA VÍCE TELEVIZORECH

Omezená a Základní
nabídka - DIGITAL

ANALOG

ANALOG

Měsíční poplatek 420 Kč

Omezená a Základní
nabídka - DIGITAL

Omezená a Základní
nabídka - DIGITAL

ANALOG

Měsíční poplatek 420 + 40 = 460 Kč

Omezená a Základní
nabídka - DIGITAL

Omezená a Základní
nabídka - DIGITAL

Omezená a Základní
nabídka - DIGITAL

Měsíční poplatek 420 + 40 + 40 = 500 Kč
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Nabídka koncových zařízení - set-top-boxů
Handan CV-5000 CINXiL
Jendá se o základní typ set-top-boxu s řadou funkcí využívajících moderní digitální technologii. Přístroj je plně kompatibilní s ostatními přístroji, které k němu lze připojit pomocí
dvou SCART konektorů. Přístroj je dále vybaven stereo výstupem s konektor y Cinch, výstupem S/PDIF. Přístroj je vybaven dálkovým ovládáním.

2.100 Kč
Handan
dan C
CV
CV-6000
V-6000
6000 T
Tw
Twin
w in
wi
n DVR
Je to další typ STB určený pro
p ro příjem DVB-C,, který
kte
e rý je vybaven
vyb
baven dvojitým DVB-C tunerem
a HDD o kapacitě
apacitě 160GB (a
(až
a ž 90 hodin zázna
záznamu).
a mu). Jeho ssoftwarová
oftwarová výbava ve spolupráci
s EPG umožňuje
žňuje nebývalý kom
komfor
m for t záznamu. Je
e ko
kompletně
o mpletně připraven
p
včetně podpory češtiny, CONA Xu kódování a funkcionalit jako je nahrávání až čtyř programů a sledování jiného.
Set-top-box je také možné propojit s počítačem přes USB a nahrát si na vestavěný pevný
disk vlastní fotografie nebo hudbu. Filmy lze přetáhnout do počítače, avšak jen jako zálohu,
nikoliv pro přehrávání.
USB ovladače jsou určeny pro
o Windows XP, Windows
Wii ndows 98 a Windows 2000.

6.900 Kč
NOVINK

A

Veškeré
keré ceny uvedené v této brožuře jsou vč. DPH.
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VYSOKORYCHLOSTNÍ INTERNET

Společnost SAT T a.s. nabízí připojení k síti internetu prostřednictvím služby SAT TNE T.
Jedná se o vysokor ychlostní připojení prostřednictvím kabelového rozvodu, optické sítě
nebo bezdrátové technologie. Naše společnost působí v oblasti informačních technologií
již řadu let a vynakládá nemalé prostředky do rozvoje a modernizace celé sítě. Prioritou je
pro nás kvalita a stabilita, kterou oceňuje mnoho našich spokojených zákazníků.

SATTNET CaTV DATA
Garantovaná r ychlost, agregace 1:1, neomezený počet stažených dat bez uplatnění FUP,
překládaná IP adresa (veřejná za poplatek 60 Kč). Připojení je realizováno přes kabelový
rozvod.

Datová služba

Rychlost

Měsíční paušál

Datový limit

Připojovací
poplatek

CaT V DATA LITE

750/300 kbps

476 Kč

neomezený

-

CaT V DATA BASIC

1500/400 kbps

714 Kč

neomezený

-

CaT V DATA PREMIUM

3000/500 kbps

952 Kč

neomezený

-

SATTNET CaTV SPEED
Garantovaná r ychlost, agregace 1:1, při překročení daného limitu počtu stažených dat je
uplatňován FUP, překládaná IP adresa (veřejná za poplatek 60 Kč). Připojení je realizováno přes kabelový rozvod.

Datová služba

Rychlost

Měsíční paušál

Datový limit

Připojovací
poplatek

CaT V SPEED LITE

2000/300 kbps

476 Kč

10 GB*

-

CaT V SPEED BASIC

4000/400 kbps

714 Kč

20 GB*

-

CaT V SPEED PREMIUM

6000/500 kbps

952 Kč

30 GB*

-

* při překročení datového limitu dojde ke zpomalení r ychlosti připojení na 256/100 kbps do konce
zúčtovacího období.

SATTNET FTTx
Garantovaná r ychlost, agregace 1:1, podle tarifu je uplatňován FUP (při překročení datového limitu dojde k omezení r ychlosti), veřejná IP adresa zdarma (na požádání). Služba je
realizována přes optické kabely a následně přes rozvody LAN sítí v panelových domech.

Datová služba

Rychlost

Měsíční paušál

Datový limit

Připojovací
poplatek

F T Tx LITE

2000/2000 kbps

453 Kč

neomezený

-

F T Tx BASIC

4000/4000 kbps

690 Kč

80 GB

-

F T Tx PREMIUM

6000/6000 kbps

928 Kč

120 GB

-

* při překročení datového limitu dojde ke zpomalení r ychlosti připojení na 2000/2000 kbps do
konce zúčtovacího období.

Dostupnost služby SAT TNET FT Tx ve Žďáře nad Sázavou
Dolní 5-37 (lichá), Palachova 7, Haškova 40-58 (sudá), Libušínská 2-34 (sudá),
Libušínská 40-46 (sudá), Dolní 24-28 (sudá), Dolní 32-36 (sudá), Studentská 6-30
(sudá), Palachova 1-5 (lichá), Palachova 9-23 (lichá).

Veškeré ceny uvedené v této brožuře jsou vč. DPH.
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SATTNET LAN DATA
Garantovaná r ychlost, agregace 1:1, neomezené množství přenesených dat bez uplatnění
FUP, veřejná IP adresa zdarma (na požádání). Služba je realizována přes kabelové rozvody
a následně přes rozvody LAN sítí v panelových domech.

Datová služba

Rychlost

Měsíční paušál

Datový limit

Připojovací
poplatek

L AN DATA LITE

750/300 kbps

452 Kč

neomezený

-

L AN DATA BASIC

1500/400 kbps

690 Kč

neomezený

-

L AN DATA PREMIUM

3000/500 kbps

928 Kč

neomezený

-

SATTNET LAN SPEED
Garantovaná r ychlost, agregace 1:1, podle tarifu je uplatňován FUP, veřejná IP adresa
zdarma (na požádání). Služba je realizována přes kabelové rozvody a následně přes rozvody LAN sítí v panelových domech.

Datová služba

Rychlost

Měsíční paušál

Datový limit

Připojovací
poplatek

L AN SPEED LITE

2000/300 kbps

452 Kč

10 GB*

-

L AN SPEED BASIC

4000/400 kbps

690 Kč

20 GB*

-

L AN SPEED PREMIUM

6000/500 kbps

928 Kč

30 GB*

-

* při překročení datového limitu dojde ke zpomalení r ychlosti připojení na 256/100 kbps do konce
zúčtovacího období.

Ceník poplatků
Připojovací poplatek (panelový dům)
Připojovací poplatek (rodinný dům)
Poplatek za ukončení služby (dle provozního řádu SAT TNE T, bod 3.5)

0 Kč
0 Kč
1 000 Kč

INFORMAČNÍ CENTRUM - 566 654 844 (informace, uzavírání smluv)
SERVISNÍ LINK A (DISPEČINK) - 566 654 888 (NONSTOP hlášení poruch)
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SATTNET WiFi DATA
Garantovaná r ychlost, agregace 1:1, překládaná IP adresa (veřejná za poplatek 60 Kč).
Připojení je realizováno prostřednictvím bezdrátové technologie Mikrotik a Motorola Canopy (v pásmech 2,4 GHz nebo 5 GHz).

Datová služba

Rychlost

Měsíční paušál

Datový limit

Připojovací
poplatek

WiFi DATA LITE

400/300 kbps

476 Kč

-

1 785 Kč

WiFi DATA BASIC

800/400 kbps

714 Kč

-

1 785 Kč

WiFi DATA PREMIUM*

1300/500 kbps*

952 Kč

-

1 785 Kč

*

služba je dostupná pouze v dosahu technologie 5 GHz

SATTNET WiFi SPEED
Garantovaná r ychlost, podle tarifu je uplatňován FUP a agregace (max. 1:5 - záleží
v daném okamžiku na momentálním zatížení linky.), překládaná IP adresa (veřejná za poplatek 60 Kč). Připojení je realizováno prostřednictvím bezdrátové technologie Mikrotik a
Motorola Canopy (v pásmech 2,4 GHz nebo 5 GHz).

Datová služba

Rychlost

Měsíční paušál

Datový limit

Připojovací
poplatek

WiFi SPEED LITE* *

1000/300 kbps

476 Kč

5 GB*

1 785 Kč

WiFi SPEED BASIC* *

2000/400 kbps

714 Kč

10 GB*

1 785 Kč

WiFi SPEED PREMIUM* *

3000/500 kbps

952 Kč

15 GB*

1 785 Kč

*

při překročení datového limitu dojde ke zpomalení r ychlosti připojení na 200/100 kbps do
konce zúčtovacího období.
* * služba je dostupná pouze v dosahu technologie 5 GHz

V případě nadstandardních požadavků, které nejsou uvedeny v ceníku postupujeme dohodou a individuální cenovou nabídkou. Tento způsob je vhodný především pro větší firmy,
školy a jiné instituce.

PŘIPRAVUJEME
Navýšení r ychlostí všech služeb SAT TNET při zachování stávajících cen v průběhu
1. pololetí letošního roku.
Veškeré ceny uvedené v této brožuře jsou vč. DPH.
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LEVNĚJŠÍ VOLÁNÍ PŘES INTERNET

Společnost SAT T a.s. nabízí levnější variantu volání oproti klasickým pevným linkám
prostřednictvím sítě internet. Telefonní služby SAT T VOIP lze aktivovat pouze jako součást
internetových služeb SAT TNE T.

Cenová nabídka služby SATTVOIP

Tarif

Měsíční
paušál

Síť SAT T
(Kč / hod)

Pevné sítě
(Kč / min)

Mobilní sítě
(Kč / min)

Zóna 0
pevné sítě
(Kč / min)

Zóna 1
pevné sítě
(Kč / min)

SAT T VOIP 0

0 Kč

1,00

1,10

4,80

2,80

2,80

SAT T VOIP 60

60 Kč

zdarma

0,80

4,30

2,00

2,80

Zóna 0 pevné sítě:
Zóna 1 pevné sítě:

4

Slovensko, Polsko, Rakousko, Německo
Austrálie, Belgie, Chor vatsko, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie,
Kanada, Lucembursko, Maďarsko, Nizozemsko, Norsko, Por tugalsko,
San Marino, Slovinsko, USA, Velká Británie, Španělsko, Švédsko,
Švýcarsko, Řecko.

Ceník poplatků
Poplatek za přidělení telefonního čísla
Poplatek za každé další přidělené číslo
Přenositelnost čísla

800 Kč
700 Kč
3 000 Kč

Ceník koncových zařízení
Analogový bezdrátový telefon DECT 27856
SIP brána - Linksys PAP2T
SIP brána - Linksys SPA2102
SIP telefon - Linksys SPA901
SIP telefon - Linksys SPA921
SIP telefon - Linksys SPA922

550 Kč
1 190 Kč
1 550 Kč
1 450 Kč
2 190 Kč
2 690 Kč

Nabídka koncových zařízení
Analogový bezdrátový telefon - DECT GE 27865
Digitální čistota zvuku, bezpečná komunikace bez rušení, alfanumerický displej, identifikace v systemu FSK i DTMF, identifikace čísla
volajícího, zobrazení čísla čekajícího hovoru, seznam na 30 jmen a
telefonních čísel, paměť na 20 jmen a čísel příchozích hovorů.
SIP brána - Linksys PAP2T
Telefonní adaptér pro připojení klasického analogového telefonu.
Je vybaven jedním ethernetovým por tem R J45 a dvěma R J-11 F XS
por ty.
Pro připojení zařízení ke stávajícímu připojení je potřeba switch nebo
router.
SIP brána - Linksys SPA2102
Telefonní adaptér pro připojení klasického analogového telefonu. Je
vybaven dvěma ethernetovými por ty R J45 a dvěma R J-11 F XS por ty.
Součástí zařízení je router s jedním por tem, není tedy třeba dalšího
zařízení.

INFORMAČNÍ CENTRUM - 566 654 844 (informace, uzavírání smluv)
SERVISNÍ LINK A (DISPEČINK) - 566 654 888 (NONSTOP hlášení poruch)

Veškeré ceny uvedené v této brožuře jsou vč. DPH.
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SIP telefon - Linksys SPA901
SPA901 je jednoduchý IP telefon určený především pro domácí prostředí nebo malé kanceláře. Tento IP telefon podporuje jednu telefonní linku a má jeden R J45 por t pro připojení k síti. SPA901 nabízí
spoustu funkcí, stejně jako pokročilejší modely, jen zde nenalezneme
grafický display, kter ý lze použít např. pro zobrazení jména a čísla
volajícího. Pro připojení zařízení ke stávajícímu připojení je potřeba
switch nebo router.
SIP telefon - Linksys SPA921/922
Stylový a především funkční design to je VoIP telefon Linksys
SPA921/922. Je ideální pro residence, firmy, ale i domácnosti.
SPA921/922 podporuje jednu telefonní linku, velký grafický display,
hlasitý telefon a 2,5 mm vstup pro náhlavní sadu. Podporuje dvě příchozí volání ( jedno on hold a jedno aktivní).
SPA921 – pro připojení je vyžadován switch nebo router
SPA922 – obsahuje 2 ethernetové por ty, není třeba dalšího zařízení
Na všechny námi nabízené zařízení Linksys poskytujeme provisioning, tedy vzdálenou konfiguraci. Zákazník se tak nemusí starat o konfiguraci nebo případný upgrade firmware.

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY UŽIVATELŮ

Mám doma starý analogový

Využívám službu SAT T NET
a chtěl bych si aktivovat
službu SAT T VOIP. V současné době mám připojen

1. Při aktivaci služby SAT T
VOIP si zakoupit SIP bránu
z naší nabídky, která je vybavena routerem a připojit
jej na stávající síťový kabel.
Kabelový modem toto zařízení obsahuje.
2. Při aktivaci služby SAT T
VOIP si zakoupit SIP telefonní přístroj z naší nabídky,
kter ý je vybaven routerem.
3. Pořídit si samostatný
router a následně k němu
připojit některé z dalších

telefonní přístroj, který již nevyužívám. Je možné jej využít
v rámci služby SATT VOIP?
Svůj telefonní přístroj mů-

síťový kabel do počítače.
Kam připojím telefon?
Ve Vašem případě máte několik možností:

zařízení. Bližší informace
se dozvíte na INFORMAČNÍCH CENTRECH nebo na
w w w.satt.cz.

Mám přípojku kabelové televize společnosti SAT T a.s.
a chtěl bych využívat telefonních služeb SAT T VOIP.
Co k tomu potřebuji?
K tomu, aby jste mohl využívat služeb SAT T VOIP je
nutné mít připojenu také
službu SAT T NE T. Je to
z toho důvodu, že pro tuto
službu je využíváno datové
přenosové pásmo.
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žete využít v případě, že
budete mít připojenu tzv.
SIP bránu. Toto zařízení
umožňuje

připojit

stan-

dardní analogový telefonní
přístroj. Podrobnější informace Vám poskytnou naši
pracovníci na kterémkoliv
INFORMAČNÍM CENTRU.

SLOVNÍČEK TECHNICKÝCH POJMŮ
STB (set-top-box)
Přijímač a dekodér digitálního signálu, umístěný
v samostatné jednotce, připojenému k TV přijímači např.
pomocí kabelu SCART. Pod
tímto výrazem jsou představována zejména koncová zařízení pro příjem digitálního
vysílání televize, která umí
zpracovávat a upravovat digitální signály.
HDTV, High Deﬁnition TV
Standard televizního vysílání
s vysokým rozlišením, který se
ujal pouze s nevelkým úspěchem v některých částech
světa. Předpokládá se, že spíše bude současná kvalita televizního vysílání (a jeho další
omezení) nahrazena principem DTV (Digital TV).

DVB -C (Digital Video Broadcasting - Cable)
Digitální vysílání několika
programů v digitální formě
po jednom analogovém kanále včetně datových služeb pomocí normy MPEG2. DVB-C
standard
pro
kabelové
vysílání.
Televizní AV vstup
Přímý vstup video/audio pro
připojení
videorekordéru,
DVD přehrávače, satelitního přijímače, set-top-boxu
apod. - připojení přes Cinch,
SCART nebo Y/C.
Dekódovací (čipová) karta
Dekódovací
karta,
která
umožňuje bezpečný příjem
placených programů prostřednictvím STB.

OSD (One Screen Display)
Obrazovkové menu, které
zjednodušuje uživateli obsluhu přístroje.
EPG
(Electronic Program Guide)
Elektronický
programový
průvodce. Služba umožňující
divákovi orientaci v programové nabídce jednotlivých
televizních stanic v rámci jednoho multiplexu.
SCART
Euro AV konektor. Jednoduchý 21pólový (kontaktní)
konektor pro propojení audio a video, např. v televizoru.
Umožňuje snadné propojení
různých typů audio a video
zařízení. V současné době
nejpoužívanější propojení.

INFORMAČNÍ CENTRA - DIGITALIZACE
Žďár nad Sázavou
Okružní 11 (budova SAT T a.s.)

Nové Město na Moravě
Žďárská 70 (areál Mateřské školy)

Provozní doba:
Pondělí 8 00 - 1030
Úter ý
8 00 - 1030
Středa 8 00 - 1030
Čtvr tek 8 00 - 1030

Provozní doba:
Úter ý
10 00 - 12 00 14 00 - 16 00
Čtvr tek 10 00 - 12 00 14 00 - 16 00

1130 1130 1130 1130 -

1700
1330
1700
1330

INFORMAČNÍ LINK A - 566 654 844 (informace, uzavírání smluv)
SERVISNÍ LINK A (DISPEČINK) - 566 654 888 (NONSTOP hlášení poruch)

Veškeré ceny uvedené v této brožuře jsou vč. DPH.
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PRINCIP TRIPLEPLAY
Společnost SAT T a.s. přichází s novou nabídku služeb, která používá současné nejmodernější digitální
komunikační technologie,
digitální kabelovou televizi
DVB-C (str. 5), kterou lze
za určitých podmínek přijímat v systému HD, vysokor ychlostní internet (str. 10)
a telefonní linky s neomezeným voláním a výhodnými
tarify (str. 14). Souhrnně
tuto službu nazýváme tripleplay (video, data a hlas).
Můžete si vybrat z dvanácti
variant balíčků lišících se
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programovou
nabídkou
digitální televize, r ychlostí
internetového připojení a
provolaných minut.
Každý zákazník si může také
zvolit, zda preferuje zábavu, volání nebo r ychlej ší
neomezené připojení k internetu.
V případě výběru služby
není zákazník nijak časově
limitován (smlouvy se uzavírají na dobu neurčitou
se standardní výpovědní
lhůtou), zároveň však může

ušetřit až několik set korun,
narozdíl od nákupu služeb
od různých operátorů.
Díky rozsáhlé podpoře sítí
určených pro přenos hlasu, obrazu a ostatních dat
s přístupem po optickém
nebo měděném vedení,
nabízí společnost SAT T a.s.
tuto spolehlivou technologii nové generace. Služba
tripleplay poskytuje uživatelům komfor t a úsporu nákladů (platba jedné částky,
oproti více platbám za jednotlivé služby).

BALÍČKY SLUŽEB TRIPLEPLAY

Cena celkem
včetně DPH

Ušetříte

DATA LITE / SPEED LITE - 476 Kč

X

636 Kč

50 Kč

X

DATA BASIC / SPEED BASIC - 714 Kč

X

854 Kč

70 Kč

DATA PREMIUM / SPEED PREMIUM - 952 Kč

X

1 052 Kč

110 Kč

DATA LITE / SPEED LITE - 476 Kč

X

836 Kč

120 Kč

Erotika
BONUS

X

CINEMAX
100 Kč

SATTNET CaT V

SATT VOIP
60 Kč

HBO - 280 Kč

Rozšířená nabídka
100 Kč

Základní nabídka
270 Kč

Omezená nabídka
150 Kč

V rámci služeb TRIPLEPLAY jsme pro Vás připravili nové výhodné balíčky, se kter ými můžete ušetřit až několik set korun. Balíčky se vztahují pouze na služby poskytované prostřednictvím jednoho připojení, tedy jednoho kabelu (nelze kombinovat např. se službou LAN,
F T Tx nebo WiFi).

X
X

X

X

X

DATA BASIC / SPEED BASIC - 714 Kč

X

1 044 Kč

150 Kč

X

X

DATA PREMIUM / SPEED PREMIUM - 952 Kč

X

1 252 Kč

180 Kč

X

X

X

DATA LITE / SPEED LITE - 476 Kč

X

926 Kč

130 Kč

X

X

X

DATA BASIC / SPEED BASIC - 714 Kč

X

1 134 Kč

160 Kč

X

X

X

DATA PREMIUM / SPEED PREMIUM - 952 Kč

X

1 342 Kč

190 Kč

X

X

X

X

X

X

DATA LITE / SPEED LITE - 476 Kč

X

1 276 Kč

160 Kč

X

X

X

X

X

X

DATA BASIC / SPEED BASIC - 714 Kč

X

1 464 Kč

210 Kč

X

X

X

X

X

X

DATA PREMIUM / SPEED PREMIUM - 952 Kč

X

1 682 Kč

230 Kč

MODERNÍ A KVALITNÍ TECHNOLOGIE
NONSTOP SERVIS ZDARMA !!!
AŽ 3 TV ZA JEDEN PAUŠÁL !!!

SATT a.s.
Okružní 11
591 01 Žďár nad Sázavou
INFORMAČNÍ LINKA 566 654 844
SERVISNÍ LINKA 566 654 888
Veškeré ceny uvedené v této brožuře jsou vč. DPH.
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REKLAMA NA INFOKANÁLU
1. REKLAMA NA INFOTEXTU
- statická reklama - text a obrázky
- od 225 Kč / týden
- až 3 strany infotextu
- při splnění podmínek až 1 měsíc ZDARMA

2. OBRAZOV Ý REKLAMNÍ TV SPOT
- od 80 Kč / 1 odvysílání
- při splnění podmínek až 30% sleva

PŘIPRAVUJEME novou podobu INFOK ANÁLU a novinky v INFOTE X TU s možnostmi
např. řádkové soukromé inzerce. Pro firmy budou k dispozici další reklamní tarify.

SOUTĚŽ O SET-TOP-BOXY
Každý zákazník, který uzavře v měsíci dubnu a květnu 2008
novou smlouvu na digitální služby SAT T a.s., bude automaticky
zařazen do týdenního slosování o set-top-box
HANDAN CV-5000 CINXiL za cenu 1 Kč.
Slosování proběhne vždy ve vysílání INFOKANÁLU.

Grafika a realizace promotion2007 s.r.o. • www.promotion2007.cz

Kontakt:
tel.: 566 654 808 - e-mail: studio@televizevysocina.cz - w w w.televizevysocina.cz

