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Vážená paní, pane,

chtěli bychom Vám touto cestou oznámit, že 1. října 2019 dojde k vypnutí analogového vysílání
Selfnet, které je doplňkem služby D/.g/.fá/ni' Íe/evT.ze, kterou využíváte.

Co se tím pro Vás změní?

Změna se Vás dotkne jen v případě, že sledujete televizi na starším analogovém CRT televizoru

(s oblou obrazovkou), na kterém nyní máte k dispozici až 12 televizních kanálů.  Na těchto zařízeních
již tyto kanály od  1. října 2019 nenajdete.

Pokud pro sledování využíváte televizor s DVB-C anebo DVB-T tunerem, nebo televizi sledujete
s naším dekódovacím zařízením (set-top-box nebo CA modul), nic se pro Vás nezmění -
programová nabídka Vám zůstane taková, jakou ji znáte.

Co udělat pro to, abyste mohli dále sledovat tyto kanály?

1 )    Pokud televizor disponuje i DVB-T tunerem, přepněte na něj. Poté budete mít k dispozici
více než 35 kanálů ze základní programové nabídky Pro začáíek.

2)    Můžete si pořídit náš set-top-box, který Vám zpřístupní kompletní nabídku Pro začáfek
+ set-top-box Technistar K4 lsIO si můžete zakoupit (3 000 Kč) nebo pronajmout

(69 Kč/měsíc).

3)    Pokud využíváte naše internetové připojení, můžete přejít na Balíček, v rámci kterého
získáte cenově výhodnou kombinaci internetu a interaktivní televize Selfnet TV
s programovou nabídkou Pno začáfek + Balíčky služeb jsou dostupné od 550 Kč/měsíc.

4)    Pokud Vám žádná z uvedených variant nevyhovuje, můžete tuto situaci vyřešit nákupem
televizoru s DVB-C nebo DVB-T tunerem, díky kterému budete přijímat více než 59 kanálů
(televizor s DVB-C tunerem), případně více než 35 kanálů (televizor s DVB-T tunerem).
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Co bude s místním infokanálem, který je v některých obcích dostupný i v analogovém
vysílání?

Místní infokanály jsou a nadále budou dostupné těm zákazníkům, kteří je nyní sledují prostřednictvím
našeho dekódovacího zařízení (set-top-box nebo CA modul).

Aby o infokanál  nepřišli ti zákazníci, kteří jej sledují prostřednictvím analogového vysílání, dohodli

jsme se s některými obcemi na převodu infokanálu z analogového tuneru do DVB-T tuneru.
Od  1.  října 2019 tak bude infokanál dostupný na televizoru s DVB-T tunerem.

0 dostupnosti infokanálu konkrétní obce v DVB-T tuneru se můžete informovat na lince našeho
Zákaznického centra Selfnet, tel. 533 383 335.

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, nebo si nebudete jistí, zdali se tato změna týká i Vás, obraťte se
kdykoliv na linku Zákaznického centra Selfnet, tel. 533 383 335 -jsme tu pro Vás 24 hodin denně.

Děkujeme za pochopení.

Selfnet
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