
Nabídka renovace TV rozvodů

Satelitní příjem – příjem všech 3ks CS družic (Czlink, UPC, DigiTV) poplatek za placené kanály a satelitní přijímač si řeší každý sám.
Televizní příjem – příjem základních TV kanálů vysílaných pozemně (v budoucnu i digitální vysílání) + vybrané satelitní kanály
Ethernetové rozvody – přivedení ethernetové zásuvky 100Mb do každého bytu (příjem internetu, telefonování, IPTV, zabezpečení)

(ethernetové rozvody bezplatně připraví společnost AC Vyškov)

Popis: Renovace by měla dvě etapy
a) Výměna stávající svislé sběrnicové struktury kabelů a všech zásuvek včetně instalace nového anténního systému.
b) Instalace nových hvězdicových rozvodů chodbou (do každého bytu 1x twist, 1x koax) zakončeny v bytech za dveřmi.

Předpokládané přijímané kanály z TV antén:

ČT1 Anténa Kojál
ČT2 Anténa Kojál
Nova Anténa Kojál
Prima Anténa Zlín
STV1 Anténa Javořina
STV2 Anténa Javořina
Markíza Anténa Bratislava
Další  lze doplnit dle požadavků přijímané ze satelitu cena za 1 kanál cca 4000,- Kč

Obvyklé požadavky na  rozšíření kanálů

ČT4 sport Sportovní
ČT24 Zpravodajtví
Z1 Zpravodajtví
EuroSport německy Sportovní
Nova Cinema Filmové
Ocko Hudební
Noe TV Křesťanský

Výhody: - dům nebude ověšený satelitními anténami pro každý byt na balkonech nebo vedle okna
- pokud si uživatel pořídí vlastní satelitní přijímač – pouze připojí kabely

- celý systém je již připraven na digitální vysílání - signál bude automaticky přiváděn do zásuvek
- po vypnutí analogového pozemního vysílání není nutno pořizovat žádné nové zařízení
- TV signál z anténní zásuvky (viz přijímané kanály)  lze rozbočit až na 4 TV přijímačů v bytě (ne satelitní signál)
- vzniknou dva okruhy anténních rozvodů (menší pravděpodobnost poruch)
- možnost snadného rozšíření o další programy (přidání přijímače)
- do domu je přiveden optický kabel společností AC Vyškov s novými možnostmi internet+telefon+IPTV+zabezpečení

Nevýhoda: - satelitní příjem není schopen zpracovávat více satelitních přijímačů v jednom bytě (netýká se přijímaných TV kanálů)
- při satelitních kanálech do rozvodů je nutno dořešit individuálně

Realizace: Veškerý materiál je skladem a práce mohou započít do týdne od objednání zákazníkem.

Servis:

Záruka: 2 roky na veškeré dodané komponenty

- příjem základních kanálů bude zabezpečen zdarma (návratnost cca za 2 roky při poplatcích za kabelovku 125,- Kč měsíčně)

Pohotovostní telefon od 08:00 do 22:00 každý den včetně sobot a nedělí. Výjezd po 2 roky zdarma - po záruce stejný servis za 450,- 
Kč/h za výjezd.


