Nový ceník služeb TKR Těšetice
Vážení občané od 1.1.2022 přebírá správu kabelové sítě TKR Těšetice firma DOUBRAVA.NET s.r.o.
Připravili jsme pro Vás nový ceník tarifů, na které budou převedeny Vaše služby. Jistě Vás potěší, že jsme
navýšili rychlosti a snížili ceny jak u Internetu tak u televizního vysílání. Oznámení o převodu smluv jste
obdrželi doporučeně Českou poštou. Níže uvádíme ceny základních tarifů a služeb. Kompletní ceník bude
dostupný od 1.1.2022 na stránkách www.tesenet.cz.
Ceník televizního vysílání DVB-T:
Klasické televizní vysílání ve formátu DVB-T prostřednictvím televizního kabelového rozvodu v obci.
Název
Počet kanálů
Cena s DPH za měsíc
Základní balíček

37 (z toho 11 v HD)

Rozšíření základního balíčku
11 (z toho 4 v HD)
Seznam televizních kanálů najdete na www.tesenet.cz.

59,110,-

Ceník chytré televize IPTV:
Televizní zábava s interaktivními funkcemi pro celou rodinu:
• Sledování až na třech TV přijímačích v domácnosti přes IPTV set-top-boxy.
• Sledování na počítači či notebooku v internetovém prohlížeči.
• Televize také na tabletu nebo mobilním telefonu. Aplikace pro Android i iOS.
• TimeShift – pauza živého televizního vysílání.
• StartOver – spuštění běžícího pořadu od začátku.
• Archiv vysílání u většiny kanálů až 7 dní zpětně.
• Nahrávání pořadů stiskem jednoho tlačítka.
Název
Počet kanálů
Cena s DPH za měsíc
IPTV Mini

93 (z toho 34 v HD)

149,-

IPTV Standard

134 (z toho 49 v HD)

399,-

IPTV Max
158 (z toho 62 v HD)
Seznam televizních kanálů najdete na stránkách www.doubrava.net.

649,-

Ceník připojení k Internetu:
Název

Rychlost stahování/odesílání

Cena s DPH za měsíc

Internet Standard

100 / 10 Mbps

360,-

Internet Optimum

150 / 15 Mbps

490,-

Internet Premium
300 / 30 Mbps
590,V případě ročního předplatného Vám poskytneme slevu 10% z ceny tarifu.
Věříme, že se nám podaří všechny služby bez problému převést. Bude Vám automaticky přidělen tarif
nejblíže odpovídající Vaší stávající službě. Pokud byste měli nějakou otázku, nebo by Vám dorazilo chybné
vyúčtování kontaktujte nás na telefonu 776 778 173.
Nejste ještě připojeni obecní síti? Neváhejte nás kontaktovat – naši technici Vás navštíví a domluví se
s Vámi na připojení nemovitosti. Stačí zavolat na telefon 776 778 173.

