
kód služby: H kód služby: C
Na 30 filmových premiér měsíčně, bez reklam, kvalitní český zvuk… Filmový kanál s produkcí nezávislých studií celého světa.
…to je filmový kanál HBO a alternativní HBO2.

HBO filmy 24 hodin denně česky Cinemax nový filmový kanál česky
30 filmových premiér měsíčně nezávislá tvorba

HBO 2 alternativní filmový kanál česky AXN akční filmy a seriály česky
14-20 hodin denně

Objednejte si HBO MaxPak a Cinemax a získáte unikátní nabídku najlepších současných filmů z celého světa.

kód služby: P kód služby: R
Programový klub nejen pro muže… Nové programy pro celou rodinu, filmy, dokumenty, kreslené seriály a hudba.

Private Gold filmy 24 hodin denně originální zvuk JOJ slovenská "Nova" slovensky
pouze na individuální objednávku test, program zdarma

Private Blue program s erotickým obsahem originální zvuk Viasat Explorer dokumenty a reality show česky / anglicky
23:00 - 05:00 hod. dočasně Reality TV

Extreme Sport extrémní sporty anglicky / česky Viasat History historie lidstva v dokumentech česky / anglicky
24 hodin denně dočasně Spektrum

ESPN Classic Sport slavná sportovní historie anglicky Boomerang kreslené seriály pro nejmenší anglicky
24 hodin denně, dočasně NGC

Motors TV závody, přehlídky, tuning anglicky Club program o ženách a pro ženy česky / anglicky
24 hodin denně

Mezzo klasická hudba francouzsky
dočasně Classic FM TV

kód služby: M kód služby: B
Všechny české národní programy poprvé v digitální kvalitě až k Vám domů. Nejlepší programy nabídky KOMPLET se špičkovou obrazovou

a zvukovou kvalitou.

ČT 1 1. program České televize CS Film české a slovenské filmy, česky
ČT 2 2. program České televize které máti rádi
ČT 24 zpravodajský program České televize Markíza slovenská jednička slovensky
Nova komerční program filmy, seriály, dokumenty, sport
Prima komerční program AXN akční filmy a seriály česky
Digital Info test, informační program
STV 1 1. program Slovenské televize Discovery dokumenty a seriály česky
STV 2 2. program Slovenské televize
Óčko bonus! ryze česká hudební stanice NGC dokumenty a seriály české titulky
EuroNews aktuální zprávy v několika jazykových mutacích
Programy ČT 1, ČT 2 a Digital Info nejsou kódovány. Galaxie Sport NHL znovu na Galaxii Sport česky

ZDF 2. program německé národní televize Eurosport panervropský sportovní program česky / anglicky
3sat filmy, dokumenty a seriály
KI.KA dětský program
ZDF infokanal informační program
ZDF dokukanal dokumenty a seriály
ZDF theaterkanal divadelní a umělecká scéna
Všechny doplňkové programy jsou v německém jazyce.
Distribuce těchto programů může být upravena nebo ukončena.
Provozovatel u těchto programů neručí za dodatečné služby, zejména EPG.

Základní rozhlasové programy v nabídce Digi MINI: Poznámky: vysílání 16/9, podle nastavení digitálního přijímače

Program ZDF s volbou výstupu zvuku v AC3 (Dolby Digital).

ČRo 1 Radiožurnál 1. program Českého rozhlasu
ČRo 2 Praha 2. program - klasika a rozmanitost
ČRo 3 Vltava 3. program - klasická hudba, jazz, rozhlasové hry
ČRo 6 / ČRo 7 (Praha) kultura, ekonomika, historické události, rozhovory
ČRo Region regiony České republiky
ČRo - D dur klasická hudba na novém kanále Českého rozhlasu
Leonardo světové i domácí zajímavosti
SRo 1 Slovensko 1. program Slovenského rozhlasu
SRo 2 Devín 2. program - klasická hudba, jazz, rozhlasové hry
SRo 3 Rádio FM hudba, zpravodajství NEČEKEJTE!  BAVTE SE!
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