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Vážený účastník káblovej televízie, 

 

 

dovoľte, aby sme Vám poďakovali za Vašu priazeň a vernosť. Snažíme sa naše služby neustále 

modernizovať a zlepšovať. Zásadným posunom k zlepšeniu kvality služieb bola rekonštrukcia 

Vašej siete na optickú, ktorá bola ukončená v roku 2015. V tomto čase boli zavedené i nové 

služby – rozšírené televízne balíčky a internetové služby. Všetci účastníci využívajúci tieto 

nové produkty mali vymenené staré prípojky za nové – optické. Tí, ktorí sledujú balík MINI, 

mali možnosť dočasne využívať staré vedenia. Stará sieť však bude do konca roku vypnutá a 

demontovaná. Každému občanovi, ktorý bude chcieť i naďalej využívať naše služby bude 

prípojka prerobená na optickú. Tieto práce sa budú vykonávať postupne po jednotlivých 

častiach obce, pričom vždy v dostatočnom predstihu bude každý občan informovaný, spojí sa         

s ním telefonicky zamestnanec našej spoločnosti a bude s ním dohodnutý presný termín 

realizácie. Náklady na montáž každej prípojky vo výške 30,- EUR sa rozložia na tretiny – 1/3, 

teda 10,- EUR prispeje obec, nakoľko tieto prostriedky získa do roka späť úsporou elektrickej 

energie po vypnutí starej siete. Ďalších 10,- EUR uhradí spoločnosť TES Media, s.r.o. a len 10,- 

EUR účastník. Na to, aby bolo možné pripojiť nový optický kábel na existujúce domové 

rozvody, je nutné použiť optický prevodník, ktorého jednorazová cena je 35,- EUR. Je však 

možné si toto zariadenie nekupovať, ale prenajať za mesačný poplatok 1,50 EUR. I naďalej                  

v prípade využívania služby MINI (malý televízny balík), nebudete potrebovať pripájať                       

ku televízorom žiadne set-top-boxy. Nie je potrebné podpisovať vopred žiadne zmluvy, len                 

po realizácii inštalácie podpíše zákazník technikovi montážny list, na základe ktorého bude 

vystavená faktúra a zaslaná poštou. Na mieste neplatí zákazník nič.  

Pokiaľ zvažujete možnosť využívania internetových služieb od našej spoločnosti, môžete počas 

obdobia montáže novej prípojky požiadať i o aktiváciu internetu, pričom táto nebude 

spoplatnená. Aktiváciu internetu (zriadenie internetového pripojenia) by ste takto získali úplne 

ZDARMA! 

Navyše pokiaľ máte viazanosť u iného operátora, ktorá Vám skončí do konca roka 2018, môžete 

si aktivovať náš internet a platiť zaň začnete až po ukončení zmluvy s iným operátorom.  

Pripravujeme pre Vás i nový televízny balík, ktorý bude obsahovať mnoho obľúbených 

slovenských a českých programov. Viac Vám o ňom radi povedia naši zamestnanci, keď Vás 

budú kontaktovať ohľadom rekonštrukcie Vašej prípojky. 

 

Veríme, že i napriek krátkemu diskomfortu, ktorý Vám montáž nového vedenia spôsobí, 

výmenu prípojky oceníte. Optické vedenia nepodliehajú teplotným a poveternostným vplyvom, 

zabezpečujú kvalitný prenos signálu a sú pripravené na nové služby a veľmi vysoké internetové 

rýchlosti. 

 

Ďakujeme za využívanie našich služieb.  

 

 

S pozdravom 

 

 

        TES Media 


