IPTV KUKI CENÍK
Kabelová televize nové generace na disponuje více jak 130ti TV stanicemi. Zároveň nabízí všechny dostupné funkce, které formát IPTV nabízí. Pokud máte televizi a
nechcete být svázáni tradičním přístupem pasivního diváka, pak je toto řešení právě pro Vás. Dívejte se kdy to vyhovuje Vám, a ne TV programu, přetáčejte, nahrávejte,
vychutnejte si filmy v originálním znění, anebo se podívejte co nového se objevilo ve videopůjčovně. Volitelné programy můžete každých 30 dní libovolně měnit dle vaší
chuti, novinkou je možnost používání KUKI kdekoliv na světě, stačí mít připojení k internetu a zabalený set-top-box sebou na cesty. Novinkou je možnost využívat KUKI
až na čtyřech smart zařízení (tablet i telefon) se všemi funkcemi i programy které nabízí a to nejen doma, ale kdekoliv kde je dostupný internet.

KUKI menší

15 + 15 programů

200 Kč / měsíc

15 základních programů

+ 15 volitelných programů z následujícího výběru:

KUKI větší

30 + 30 programů

30 základních programů

+ 30 volitelných programů z následujícího výběru:

400 Kč / měsíc

Tematické balíčky
HBO balíček

CINEMAX

250 Kč / měsíc

5 programů

50 Kč / měsíc

2 programy

Settopbox
Pro KUKI je potřeba settobox který si můžete koupit či pronajmou. Výhodou této služby je možnost KUKI výužívat i na ostatních sítích, jedete na chalupu, máte tam
Internet ? vemte si kabelovku sebou! Ke každému settop boxu můžete přiřadit 4 zařízení ( smart telefon či tablet) a sledovat KUKI se všemi funkcemi a programy jako na
TV. V případě nákupu/pronájmu dalšího boxu KUKI je potřeba i nakoupit dodatečnou licenci za 89 Kč měsíčně.

KUKI TV

Arris VIP1113
50 Kč 2350Kč
Arris VIP1113
Licence KUKI
2 350,0
KUKI TV Dodatečný settopbox
50 Kč
89 Kč/měsíc
0 Kč

Ceny tarifů a služeb uvádíme včetně DPH
Některé programy z volitelné nabídky jsou provázany licenčními právy a je nutne je volit společne ve skupině 2-4 programů.

