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Digitální televize 

1
Cena  

měsíčně 

TV ZÁKLADNÍ 417 Kč

TV POVINNÁ 148 Kč

Kombinační balíčky digitální tv a internetu

2
Cena 

měsíčně

Ekonom C 722 Kč

Ekonom A 422 Kč

Výběr zařízení
3 Typ zařízení

Další poplatky za služby Nej.cz
1a Cena / měsíčně

POZNÁMKA:

Doplňkové informace Poskytovatel

Ceny platí pro všechny uživatele kabelové televize v místech, kam je přivedena 

přípojka kabelové televize Nej.cz (Odběrné místo).

Počet a skladba programů v programových schématech se může měnit.

Všechny ceny jsou uvedeny vč. platného DPH.

Nej.cz s.r.o. se sídlem Kaplanova 2252/8, 148 00 Praha 4

IČ: 03213595

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228799

Bankovní spojení: Unicredit Bank CZ a. s. 9997776652/2700

Pro zákazníky požadující televizní nabídku bez internetu

Rozšířená TV nabídka. Digitální programy v HD / SD formátu. 

Základní TV nabídka. Digitální programy v HD / SD formátu. 

Nedílnou součástí digitální TV je vhodné dekódovací zařízení, viz. bod 3.

Vysílání lokální TV závisí na dostupnosti TV programu v dané lokalitě.  

Výhodná kombinace služeb (TV + Internet)

Rychlost internetu 100/100 (120/120)  Mb/s*** | TV Základní  | Aktivační / Instalační poplatek**

Rychlost internetu 100/100 Mb/s***     | TV Povinná |  Aktivační / Instalační poplatek**

* Poplatek za pronájem zařízení se vždy připočítává k ceně služby.

Poplatky za provoz Digitální TV u vícero TV přijímačů v jedné domácnosti

Poplatek za dodávku TV programové nabídky pro 2. a další zařízení - poplatek je násoben počtem zařízení

(k tomuto poplatku může být doúčtován poplatek za zařízení, viz. bod 3)

*** Hodnoty rychlosti připojení k internetu jsou tzv. maximálními / inzerovanými rychlostmi stahování a odesílání dat dle aktuálního provozního řádu. Rychlost odesílání a přijímání internetu 

závisí na technologii dostupné na odběrném místě zákazníka.

Nedílnou součástí internetového připojení je modem, viz. bod 6.

** Aktivační a Instalační poplatky se řídí podmínkami bodů 6 a Ceníkem poplatků

www.nej.cz

Ceník služeb Nej.cz
platný od 20. 11. 2020

50 Kč

Internetový router s Wifi 100 Mb/s 600 Kč / 30 Kč měsíčně* 600 Kč

Smlouva se závazkem Smlouva bez závazku 

Internetový router s Wifi 1000 Mb/s (2,4 & 5 GHz) 1100 Kč /50 Kč měsíčně* 1100 Kč

Pro lokalitu:
Chodov (Vintířov, 

Nové Sedlo, Loket)

http://www.nej.cz/
http://www.nej.cz/

