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satelitní komplet od 1,- Kč včetně instalace se závazkem na 24 měsíců 

 

Součástí satelitních kompletů je: 
1. Pro 1 TV (1,- Kč): 

parabola min. 80cm, LNB konvertor na 2 družice/1 TV, kabel koaxiální do 10m, 2ks F-konektor, 1ks gumová krytka, 
satelitní přijímač (nebo CA modul do TV), přístupová karta Skylink, standardní montáž 

2. Pro 2 TV (2,- Kč): 
parabola min. 80cm, LNB konvertor na 2 družice/2 TV, kabel koaxiální do 20m, 4ks F-konektor, 2ks gumová krytka,  
2x satelitní přijímač (nebo 2x CA modul do TV nebo jejich kombinace), 2x přístupová karta Skylink, standardní montáž 

 

K satelitnímu kompletu je nutné vybrat některý z balíčků programů:  
- SMART (259,- Kč/měs.), FLEXI10 (299,- Kč/měs.), MULTI (339,- Kč/měs.), KOMBI (409,- Kč/měs.) 
- v případě kompletu pro 2 TV se u druhé karty (tzv. NEXT karty) hradí poplatek ve výši  99,- Kč/měs. 
 

Podepisuje se smlouva na 24 měsíců. 
- po dobu platnosti smlouvy se hradí libovolný balíček programů (kromě prvního předplatného období – tedy zpravidla 

kromě prvních třech měsíců – zde se hradí vámi vybraný balíček, který je uveden i ve smlouvě) 
 

Pro vytvoření smlouvy potřebujeme vybrané údaje z občanského průkazu (dále jen OP), vaše telefonní číslo, ideálně i e-mail, 
adresu instalace (pokud je odlišná od adresy na OP), název zvoleného balíčku a délku prvního předplatného (min. 3 měsíce, 
při volbě 12 měsíců je jeden měsíc zdarma). Také si připravte značku a model všech TV, na kterých chcete Skylink sledovat, 
urychlíte tím výběr vhodného zařízení pro vaši TV. 
Způsob předání výše uvedených údajů lze dohodnout telefonicky. Po jejich obdržení vás budeme kontaktovat a dohodneme 
s vámi termín montáže. V den montáže přijede technik, podepíšete smlouvu, technik satelit namontuje, předvede a vy mu 
uhradíte:  
- satelitní komplet + zvolené předplatné balíčku + držák paraboly (nemáte-li svůj) + dopravné tam a zpět (po Štětí zdarma) 

+ případný materiál a práci nad rámec standardní montáže 
 

Standardní montáž obsahuje: 
- montáž satelitního držáku na zeď (ne samotný držák) vč. upevňovacího materiálu (3ks hmoždinka Fisher, 3ks šroub 

na klíč do délky 8cm) – montáž z okna, balkonu, terasy nebo ze žebříku (do výšky 3m) 
- upevnění a nasměrování paraboly a LNB konvertoru 
- vrtání - jeden průraz skrz zeď tloušťky do 60cm 
- natažení koaxiálního kabelu (volně ložený), připojení F-konektorů a připojení paraboly 
- zprovoznění přijímače/CA modulu - vybalení, propojení s TV pomocí kabelu HDMI (je součástí balení) nebo SCART (není 

součástí balení) 
- naladění programů 
- setřídění programů (u CA modulu pouze prvních 20 programů, pokud TV neumí ladit Skylink) 
- stručné vysvětlení obsluhy satelitního přijímače 
 

Vše nad standardní montáž (materiál, práce) se účtuje dle rozhodnutí technika na místě. 
 

Nejčastější materiál/práce účtované nad standardní montáž: 
- cesta k zákazníkovi tam a zpět (10,- Kč/km) – mimo Štětí se účtuje vždy 
- držák paraboly (od 270,- Kč) – účtuje se vždy, pokud zákazník nemá 
- montáž paraboly na šikmé střeše (dle náročnosti 150 – 400,- Kč) 
- vrtání skrz zeď v rámci interiéru (40,- Kč/průvrt) 
- přichycení kabelu na zeď v interiéru/exteriéru – NUTNÉ DOHODNOUT PŘEDEM 

(kabelové lišty, příchytky na zeď, průchody v nábytku apod.) 
- kabely/konektory - koax.kabel nad 10/20m, scart, A/V (cinch), prodloužení 230V, F spojka, SAT/TV zásuvky, slučovače 

signálu pozemní a satelitní TV apod. 
- rozšířené zaškolení obsluhy, nastavení přijímače (TV) dle požadavků zákazníka - správa oblíbených, nastavení formátu 

obrazu, vysvětlení multimédií, apod. (200,- Kč) 
 

Vysvětlení služeb Skylink, technická podpora -  zákazník řeší přímo u Skylink telefonicky na HOT LINE. 


