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Plánované změny v TV nabídce Nej.cz
Vážení zákazníci,
dovolte nám Vás informovat o plánovaných změnách televizních programových nabídek, které
plánujeme uskutečnit 1. 2. 2017. K tomuto datu dojde k většímu počtu změn, které budou tedy
realizovány na základě bodu 2.10. Provozního řádu o poskytování služeb kabelové televize Nej
Televize a pro zákazníky používající službu NET TV dle bodu 2.8. Provozního řádu o poskytování
služeb internetové televize NET TV.
Změny, které Vás čekají, jsou následující:


Do sportovního balíčku digitální nabídky a volitelných programů služby NET TV plánujeme
zařadit dlouho očekávaný Eurosport HD a doplníme tak jeho verzi o lepší kvalitu obrazu, dále
Arenu Sport 1 HD a Arenu Sport 2. Taktéž vylepšíme dočasně některé balíčky o sportovní
kanál Super Tenis HD (Italsky).



Základní nabídky nově rozšíříme o programy Eurosport 2 a Nickelodeon Junior oba v SD
rozlišení.



Naopak stanice National Geografic Channel, National Geografic Wild již v naší nabídce
nebudou figurovat, jelikož jsme se s touto skupinou nedohodli o jejich distribuci v našem
vysílání. Tyto dva kanály budou ve většině balíčků nahrazeny skupinou Discovery (DSC
Science, Animal Planet, DSC TLC a Discovery Channel). V balíčcích Komfort, Planeta země a
Komplet budou nahrazeny stanicemi Travel Channel HD a History 2 HD. Tyto kanály budou
vysílány již pouze v HD rozlišení.



Stejně tak dojde k ukončení TV kanálu Disney Channel, s kterým jsme se taktéž nedohodli na
distribuci v našem vysílání. Opět bude nahrazen několika kanály dle nabídek, a to Comedy
Central Extra a Magamax. V balíčku „Dětský sen“ bude ukončen kanál Boomerang a
nahradí jej kanál Super RTL.



Velká část digitálních balíčků bude rozšířena o seriálový kanál AXN White. Na druhou stranu
balíček Komfort opustí kanály CBS Drama a CBS Reality, které budou nadále dostupné
pouze ve volitelných programech služby NET TV.



Další změnu budeme nuceni podstoupit díky skupině CET 21, která ukončila v loňském roce
vysílání českých stanic na Slovensku, ale i slovenských stanic ve volném pozemském vysílání.
Stejný krok chystá tato skupina uskutečnit i na území České republiky. V těch lokalitách, kde
ještě vysíláme televizní stanice Markíza, Doma, Dajto budou tyto stanice v budoucnu
ukončeny. Bohužel neumíme odhadnout přesný termín, kdy k této změně dojde. Jako
náhradu již nyní zařazujeme kanál AMC. Jako další náhradu po jejich vypnutí se budeme
snažit zařadit další kanály. O přesném průběhu této změny Vás budeme informovat.
./.
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U služby Nej NET TV dojde k zařazení všech nových výše zmíněných stanic do výběru
volitelných programů. K větší změně dojde u kanálů Discovery, kde bude vytvořen nový
podbalíček obsahující všechny kanály skupiny, nově v HD rozlišení. Tento balíček bude nutno
znovu navolit v klientském účtu Moje Nej.



Rovněž plánujeme v průběhu prvního a druhého čtvrtletí roku 2017 navýšit počet kreditů u
obou variant doplňkových služeb, jak za 140Kč, tak za 200 Kč, o čemž Vás budeme
informovat prostřednictvím našich webových stránek.

Veškeré změny jsou zřejmé z Programových schémat jednotlivých balíčků, která jsou k dispozici na
webových stránkách www.nej.cz v Zákaznické sekci Dokumenty a manuály.
Věříme, že uvedené změny budou v konečném důsledku jednoznačně ku prospěchu Vás zákazníků, a
že tyto změny oceníte.
S pozdravem

za Nej.cz, s.r.o. Marius Marcolla
Obchodní ředitel
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