V Praze dne 25. 6. 2015

Oznámení o plánovaných změnách v digitální TV nabídce

Vážená paní, vážený pane,

dovolte nám prosím, abychom Vás tímto informovali o změnách v televizních programových nabídkách, které vstoupí
v platnost od 1. 8. 2015.
Na českém telekomunikačním trhu dochází k zásadním změnám v poskytování televizních služeb. Společnosti CET 21
(provozovatel televizního vysílání programů Nova, Nova Cinema, Telka, Smíchov, Fanda) a společnost FTV Prima, která
vysílá programy (Prima, Prima Cool, Prima Love a Prima Zoom) začaly důsledně požadovat od distributorů kabelového
vysílání v kabelových sítích platby za tzv. převzaté vysílání jejich programů.
I přes naši snahu vzešlo z několika dlouhých jednání s těmito společnostmi, že kanály v tzv. HD formátu (High
Definition - vysokém rozlišení) budou všem poskytovatelům zpoplatněny výrazně vyšší částkou, než tomu bylo dosud.
Bližší informace naleznete na našich webových stránkách http://www.nej.cz/aktualne/dulezita-oznameni/
Z tohoto důvodu v naší programové nabídce vytváříme nové programové schéma (Nej Základ HD, případně 3v1 HD).
Vzhledem k tomu, že ke sledování TV programů používáte zařízení, které umožňuje sledovat programy v HD rozlišení
(HD TV s Ca modulem nebo HD Set Top Box), je Vaše služba zařazena do skupiny zákazníků s touto nabídkou. Ve Vašich
měsíčních platbách dojde tedy z výše uvedených důvodů k navýšení poplatků o 20Kč měsíčně.
V nové základní programové nabídce (Nej Základ HD nebo 3v1 HD) bude z celkového počtu 63 programů 30 kanálů v
HD rozlišení oproti původním 14. Celkově jsme tuto novou základní programovou nabídku rozšířili o 16 HD
programů.
V případě, že nemáte zájem využít možnosti sledovat nově zařazenou skupinu kanálů v HD rozlišení, máte možnost
kdykoliv prostřednictvím lokální pobočky nebo naší zákaznické linky 488999488 požádat o převedení na jiný typ
základní programové nabídky, kde dojde k omezení téměř všech programů v HD rozlišení s tím, že Vám zachováme
původní množství kanálů ve standardním rozlišení (Standard Definition) a cenu, kterou jste dosud hradili.
Věříme, že uvedenou změnu přijmete s pochopením a rozšíření nabídky o nové HD kanály oceníte.
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