Kabelová televize a internet – průzkum zájmu
Dobrý den,
jmenuji se Václav Voborník, jsem spoluvlastníkem bytového domu Na Harfě 935/5 a od počátku se
starám o stránky www.naharfe.cz. Protože dostupné internetové připojení v domě mi nevyhovuje (600,- Kč
za rychlost, která mnohdy večer nedosahuje ani 256 kbps, se mi zdá moc) a kabelová televize je
nedostupná, oslovil jsem firmy, které by mohly situaci změnit. Žádné kabely kromě ETT do domu nevedou
a postoj velkých firem (UPC, O2, apod.) je v podstatě takový, že připojení jednoho domu by bylo natolik
nákladné, že by se jim nevyplatilo. My jako vlastníci bychom ho zřejmě neufinancovali.
Nakonec jsem začal jednat s firmou Coprosys a.s., která se zabývá hlavně budováním a pronájmem
profi datových mikrovlnných spojů pro velké firmy a providery, a která po několika jednáních vypracovala
a nabídla alternativy i pro náš dům. Jde o kvalitní připojení k internetu (celkovou rychlost zvyšují
na základě počtu připojených účastníků, jsou přímým internetovým poskytovatelem) za příznivější cenu
a k tomu by bylo možné sledovat televizní programy běžně nedostupné v DVB-T (pozemní příjem TV).
Tyto nabízené alternativy Vám nyní předkládám a prosím Vás o vyjádření. Pokud byste měli o některé
varianty připojení zájem, prosím o odtržení odpovědního lístku a vhození do mé schránky u vchodu 5b
nebo odpovědi poslat emailem na adresu vaclav.vobornik@gmail.com nejlépe nejpozději 10.6. Prosím
o uvedení všech variant, které by pro vás byly zajímavé - v pořadí, ve kterém je preferujete (např. C,A,B).
Některé varianty totiž počítají s minimálním počtem zájemců nebo souhlasem většiny vlastníků - a pokud
se ho nedosáhne, tato varianta nebude technicky k dispozici.
Další informace i výsledky tohoto průzkumu, případně průběh instalace, budu průběžně zveřejňovat
na stránkách www.naharfe.cz.
Programové nabídky použité ve variantách:
• mini TV - Nova Sport, MTV ČR, Disney Channel
• základ TV – všechny kanály mini TV + History Channel, JOJ, JOJ PLUS, Music Box, Reality TV, STV
1,2,3, TA3, Markíza, VH1, VIVA, BBC World, CNBC
• extra TV – všechny kanály základ TV + CS Film, FilmBox, Discovery, JimJam, Eurosport, Sport 1
Doplňkové balíčky:
• Sport - Eurosport 2, Extreme Sport
• Dětské - A+, Baby TV, Jetix, Jetix Play
• Filmy – AXN, Film+, Filmbox Extra, Hallmark, MGM, Minimax, Romantica 1
• HBO - HBO, HBO 2, COMEDY
• Hustler - Hustler TV, Playboy TV
• Naučné - Animal Planet, Fish+Hunt, NAtional Geographic, Nautik TV, Spektrum TV, Travel Channel,
Viasat Explorer, Viasat History
• Lifestyle - Club, DoQ, Top TV, TV Paprika, TV Deko
• nezařazené (pro individuální balíčky) - BYU TV, NOSTALGIA, TV Patriot, TV RTM, TV Živa
Jednotlivé varianty připojení najdete na druhé straně dopisu. Všechny ceny jsou měsíční a bez DPH,
pokud není uvedeno jinak.
--------------------------------------- pokračování na druhé straně ---------------------------------------Odpovědní lístek prosím odstřihněte a vhoďte do 10.6. do schránky Václav Voborník, vchod 935/5b.
Jméno, příjmení:_____________________________________________________________________
kontakt (e-mail, telefon): _______________________________________________________________
Mám zájem o varianty (pořadí podle preference, např. A,B,C)__________________________________
Mám zájem o:

□ internet

□ intetnet + základ TV

□ internet + extra TV

Mám předběžný zájem o pevný telefon (budete přímo kontaktováni firmou Coprosys):
Poznámky:
(např. návrhy na zařazení kanálu do základ TV nebo dotaz na cenu individuálních TV programů)

□ ANO

Varianta A - s účastí SVJ (vyžaduje hlasování vlastníků na shromáždění SVJ 8.9.2011)
- SVJ uzavře s firmou Coprosys smlouvu na 5 let
- SVJ bude platit firmě Coprosys měsíčně 50,-Kč za každou bytovou jednotku v domě
- Coprosys zapůjčí set-top-box pro každou bytovou jednotku zdarma
- každá bytová jednotka bude mít 3 základní programy zdarma (v ceně) - mini TV
Další možno přikoupit individuálně:
- internet 5Mbps
229,- Kč (+telefonní kredit 10 Kč zdarma)
- internet 5Mbps + základ TV
279,- Kč (+telefonní kredit 50 Kč zdarma)
- internet 10Mbps + extra TV
319,- Kč (+telefonní kredit 50 Kč zdarma)
Speciální TV balíčky (viz seznam kanálů):
- Sport 50,- Dětské 50,- Filmy 120,- HBO 220,- Hustler 220,- Naučné 120,-

Lifestyle 50,-

Varianta B - bez účasti SVJ (podmínka minimálně 50 individuálních zájemců)
- internet 10Mbps
299,- Kč (+telefonní kredit 10 Kč zdarma)
- internet 10Mbps + základ TV
399,- Kč (+telefonní kredit 50 Kč zdarma)
- internet 10Mbps + extra TV
499,- Kč (+telefonní kredit 50 Kč zdarma)
Speciální TV balíčky (viz seznam kanálů):
- Sport 50,- Dětské 50,- Filmy 120,- HBO 220,- Hustler 220,- Naučné 120,-

Lifestyle 50,-

Pro sledování TV je třeba zakoupit set-top-box - v případě uzavření smluvy na 24 měsíců za 4.000,- Kč
nebo zdarma při uzavření smlouvy na 60 měsíců

Varianta C - bez účasti SVJ (bez podmínky 50 zájemců)
- internet
299,- Kč
- mini TV
zdarma jako bonus (nutnost zakoupit set-top-box za 4.000,- Kč)
- v případě dosažení limitu 50 zájemců bude firmou Coprosys zdarma nainstalováno na střechu dražší
zařízení a přepnuto na Variantu B
speciální Varianta D - individuální řešení pro SVJ (nutné hlasování vlastníků na shromáždění SVJ
8.9.2011). Zde chci poznamenat, že jsme ji téměř neřešili, protože tato varianta by vyžadovala hlubší
technickou analýzu stávajícího anténního systému. Uvedené ceny proto berte velmi orientačně. V případě
zájmu bych nechal zpracovat technickou analýzu.
- na střechu se zapojí set-top-boxy a jednotlivé programy se namodulují jako nový multiplex do stávajícího
TV rozvodu. Všem obyvatelům se pak nové programy objeví na normální televizi jako další běžné TV
programy. Individuální programová skladba není možná - program jde buď všem v domě nebo nikomu.
- jednorázové náklady na každý 1 program: cca 1.000-30.000 Kč (záleží na stávajícím řešení)
- měsíční náklady - 0-50Kč za bytovou jednotku podle licence programu
- internet zhruba v cenové hladině jako u varianty A
Poznámky:
–

Telefonní kredit zdarma v ceně - každému je možné zprovoznit telefonní linku (do zásuvky vedle
internetu) pro připojení pevného telefonu (záznamníku, apod.), na které můžete využít tyto kredity.

–

Set-top-box je možné pronajmout zdarma při uzavření smlouvy na 60 měsíců.

– Na set top box se dají připojit až 2 televize a nezávisle tak sledovat 2 TV programy – Návod na
obsluhu lze najít na www.naharfe.cz
–

Skladba TV programů v základní nabídce se může trochu měnit - ať už z důvodu změny
u televizního distributora nebo na základě požadavků zákazníků (s ohledem na licenční poplatky
kanálů). Taktéž je možno vytvořit individuální balíček podle vašeho výběru programů. Cena se
stanovuje na základě vybraných programů.

– Rychlost internetu je sdílená v poměru 1:10 a dá se přiobjednat individuálně až do rychlosti cca
80 Mbps (kromě varianty C)
–

V průběhu času je možné postupně přejít z Varianty C na B a posléze na A (případně D).
Zaplacené ceny za již pořízené set-top-boxy by se v takovém případě započítaly v plné výši do
měsíčních poplatků.

