Ceník AVONET Televize pro domácnosti účinný od 21. 3. 2021
Veškeré ceny jsou vč. DPH.
Bližší informace o poskytovaných službách najdete na www.avonet.cz

Televizní služby SledovaniTV
moderní televizní služby k internetu od Avonetu
Služby SledovaniTV

Typ

Popis

Měsíční paušál

SledovaniTV start

základní

Základní skupiny televizních kanálů s možností zpětného zhlédnutí až 7 dní a 50 hodin nahrávek. České
a zahraniční televize doplněné o sportovní, hudební, filmové a zahraniční stanice včetně českých rádií.
Umožňuje využívat souběžně 1× set-top box, 1× Smart TV a 2× počítač, tablet nebo smartphone.

150 Kč

SledovaniTV basic

rozšiřující

Rozšiřuje základní české kanály o stanice zaměřené na filmy, dokumenty, sport a celou rodinu bez
zbytečných výdajů na zvlášť zpoplatněné kanály. Součástí balíčku je filmotéka.

349 Kč

SledovaniTV maxi
+ HBO Max

rozšiřující

Maximum filmů, dokumentů, pořadů pro děti i pro dospělé, hudby a sportu od sítí Discovery, FilmBox, HBO
a mnoha dalších. Součástí balíčku je filmotéka.

699 Kč

SledovaniTV
HBO Maxpack

rozšiřující

Všechny kanály od HBO včetně HBO Max a Cinemax v jednom balíčku.

279 Kč

SledovaniTV filmový

rozšiřující

Balíček pro milovníky filmů různých žánrů.

129 Kč

SledovaniTV FilmBox

rozšiřující

Rodina filmových kanálů FilmBox zahrnující velkofilmy, filmy pro náročného diváka, zábavu pro celou rodinu i
pro dospělé, bojová umění i dokumenty, hudbu i módu.

139 Kč

SledovaniTV sport

rozšiřující

Nabídne Vám všechny možné sporty a už Vám nikdy neunikne žádné mistrovství a žádná z oblíbených lig.

189 Kč

SledovaniTV sport+

rozšiřující

Užijte si unikátní kombinaci sportovních a erotických kanálů. Sledujte Formule 1, tenisové grandslamy, Moto
GP a další sportovní přenosy a zároveň relaxujte s lechtivými pořady různých stylů a žánrů.

279 Kč

SledovaniTV dětský

rozšiřující

Animované i hrané seriály a pohádky pro děti, které zabaví i toho nejneposednějšího uličníka. Skvělá zábava,
ale i pomoc při rozvíjení komunikačních a poznávacích schopností u těch nejmenších diváků.

59 Kč

SledovaniTV doku

rozšiřující

Nové pohledy na události světových dějin, portréty významných osobností, reportáže z nedostupných míst
a exotických zemí, ty nejlepší záběry ze světa divokých i domácích zvířat.

89 Kč

SledovaniTV relaxxx

rozšiřující

Relaxační balíček pro dospělé, plný erotiky a vzrušení.

250 Kč

SledovaniTV mých 7

rozšiřující

Namixujte si 7 kanálů podle svého výběru. Každý měsíc je můžete změnit.

149 Kč

SledovaniTV nahrávky

rozšiřující

S Nahrávkami budete mít celkem až 120 hodin svých filmů a seriálů po 6 měsíců vždy na dosah.

85 Kč

SledovaniTV filmy

rozšiřující

Filmotéka se stovkami filmů, které se každý měsíc obměňují a tituly se přidávají.

125 Kč

SledovaniTV
set-top box navíc

rozšiřující

Možnost využívat SledovaniTV na dalším set-top boxu

35 Kč

SledovaniTV
Smart TV navíc

rozšiřující

Možnost využívat SledovaniTV na další Smart TV

35 Kč

SledovaniTV Apple TV

rozšiřující

Možnost využívat aplikace pro Apple TV

35 Kč

Aktuální seznam TV programů je dostupný na avonet.cz/sledovanitv. Programová skladba se může měnit v závislosti na vývoji nabídky a požadavcích trhu.

Vratná kauce na služby

Platí pro základní tarify SledovaniTV a je vratná po ukončení smluvního vztahu.

1 000 Kč

Hardware

Prodej

Měsíční
pronájem

IPTV set-top box Arris VIP4302 BT (součástí balení je set-top box, dálkový ovladač, HDMI kabel, datový kabel 2 m a zdroj)

2490 Kč

50 Kč

Náhradní dálkový ovladač k set-top boxu Arris VIP4302 BT

600 Kč

-

1 690 Kč

50 Kč

Náhradní dálkový ovladač k set-tob boxu Arris VIP1113

450 Kč

-

Náhradní zdroj pro Arris VIP1113

450 Kč

-

HDMI kabel, délka 2 m

100 Kč

-

IPTV set-top box Arris VIP1113 (součástí balení je set-top box, dálkový ovladač, HDMI kabel, datový kabel 2 m a zdroj)
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Televizní služby Kuki
moderní televizní služby k internetu od Avonetu
Tarify Kuki

Popis

Zpětné
zhlédnutí

Nahrávání
pořadů

Měsíční paušál

až 1 den

0 hod.

190 Kč

Kuki S

46 pevně daných TV programů pro nenáročné diváky + 100 filmů zdarma

Kuki M

34 pevně daných a 15 volitelných TV programů pro všechny, kteří chtějí od každého
žánru něco + 100 filmů zdarma

až 7 dní

Kuki L

47 pevně daných a 30 volitelných TV programů pro celou rodinu + 100 filmů zdarma

až 7 dní

Kuki XL

160 TV programů v nabídce Kuki pro televizní fajnšmekry, kteří už se nechtějí omezovat.
V ceně jsou zahrnuta vylepšení Navíc HBO, Navíc Cinemax, Navíc seriály a Navíc kino
plus

až 7 dní

50 hod.
s dobou
uložení
1 měsíc
50 hod.
s dobou
uložení
1 měsíc
50 hod.
s dobou
uložení
1 měsíc

290 Kč

490 Kč

990 Kč

Tarify zahrnují licenci na 2 fixní a 5 mobilních zařízení. Fixním zařízením se rozumí set-top box, TESLA MediaBox, Samsung Smart TV, zařízení s Android TV, LG nebo Apple TV.
Volitelné TV kanály lze každých 30 dní libovolně měnit. Některé televizní kanály mohou být mezi sebou vázány a při výběru je nutné programy aktivovat současně.
Aktuální seznam TV programů je dostupný na www.kuki.cz. Programová skladba se může měnit v závislosti na vývoji nabídky a požadavcích trhu.

Vratná kauce na služby

Platí pro všechny tarify Kuki a je vratná po ukončení smluvního vztahu.

Vylepšení ke službě Kuki

1 000 Kč

Detaily

Měsíční paušál

Navíc 5

Umožňuje dokup 5 TV kanálů

150 Kč

Navíc HBO

Obsahuje HBO HD, HBO2 HD, HBO3 HD, HBO Max

250 Kč
(již v ceně Kuki XL)

Navíc Cinemax

Obsahuje Cinemax HD, Cinemax 2 HD

50 Kč
(již v ceně Kuki XL)

Nahrávám 50

Nahrávání 50 hodin záznamu s dobou uložení 3 měsíce

50 Kč

Nahrávám 100

Nahrávání 100 hodin záznamu s dobou uložení 3 měsíce

100 Kč

Navíc seriály

Nahrávání epizod nejžádanějších seriálů a pořadů

Navíc telka

Umožňující sledovat Kuki na 3. fixním zařízení
(set-top box, TESLA MediaBox, Samsung Smart TV, zařízení s Android TV, LG nebo Apple TV)

Navíc kino plus

Umožňuje zhlédnutí až 400 filmových a seriálových titulů v sekci Kino za měsíční paušál

50 Kč
(již v ceně Kuki XL)

Kino

Videopůjčovna filmových titulů. Přístup k titulu na 48 hodin.

1 Kč – 89 Kč / titul

65 Kč
(již v ceně Kuki XL)
89 Kč

Ceny tarifů Kuki a tematických televizí zahrnují poplatek z převzatého televizního vysílání ve výši 1 % jako příspěvek do Státního fondu kinematografie.
Hardware

Prodej

Měsíční
pronájem

IPTV set-top box Arris VIP4302 BT (součástí balení je set-top box, dálkový ovladač, HDMI kabel, datový kabel 2 m a zdroj)

2490 Kč

50 Kč

Náhradní dálkový ovladač k set-top boxu Arris VIP4302 BT

600 Kč

-

1 690 Kč

50 Kč

Náhradní dálkový ovladač k set-tob boxu Arris VIP1113

450 Kč

-

Náhradní zdroj pro Arris VIP1113

450 Kč

-

HDMI kabel, délka 2 m

100 Kč

-

IPTV set-top box Arris VIP1113 (součástí balení je set-top box, dálkový ovladač, HDMI kabel, datový kabel 2 m a zdroj)
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