
Ceník služeb ChacharNet – TELEVIZE 
Platný od 01.11.2018. Všechny ceny jsou konečné.

1) Televize s naším internetem
Základní balík TV v kombinaci s tarify ChacharNet a FiberNet MAX:

tarif základní balík TV
Chacharnet 99 Kč/mes.
FiberNet MAX 34 Kč/mes.

2) Televize bez internetu
základní balík TV 150 Kč/ mes.
+ datový balík k TV (byt) 50 Kč/mes.
+ datový balík k TV (rodinný dům) 100 Kč/mes.

3) Televize bez internetu LITE*
* K této službě je potřebné mýt vlastní internetové připojení
od jiného poskytovatele.
základní balík TV 150 Kč/ mes.

Instalační poplatky:
Vázanost – počet měsíců 0 12 24
Poplatek v CZK 1000 500 0
Poznámka:
Instalační poplatek zahrnuje paušální poplatek za práci technika a jeho dopravu.



Ceník služeb ChacharNet – TELEVIZE – ROZŠÍŘENÉ BALÍČKY
Platný od 01.11.2018. Všechny ceny jsou konečné.

Nabídka TV balíčků:
balík NP+ 29 Kč
balík HBO 225 Kč
balík HBO GO 210 Kč
balík HBO + HBO GO 255 Kč
balík BASIC 349 Kč
balík FILMBOX 139 Kč
balík DĚTSKÝ 65 Kč
balík DOKU 99 Kč
balík SPORT 185 Kč
balík RELAXXX 250 Kč
balík MAXI + HBO GO 649 Kč

Nabídka rozšířených služeb:
45 Kč/mes.

Nahrávky 120 hodín 85 Kč/mes.

HD kvalita je zpoplatněná následovně:
Internet s rychlostí do 20Mbit a/anebo měsíční paušál do 250Kč 50 Kč/mes.
Internet s rychlostí nad 20Mbit a měsíční paušál nad 250Kč 25 Kč/mes.
Internet s rychlostí nad 50Mbit a měsíční paušál nad 300Kč 0 Kč/mes.

Poznámka:
Vysílaní HD je funkční prostřednictvím nového kodeku 5 na 
nových typech STB a některých vybraných TV zařízeních. 
Na poskytnutí této služby není právní nárok a možnost poskytování je
závislá na volné kapacitě sítě v dané lokalitě. Pro aktuální dostupnost
je nutné kontaktovat obchodní oddělení. 

Službu Tv zajišťuje a za případné změny programové struktruy odpovídá
sledovanitv.cz. Funkčnost aplikace na SmartTV se může lišit v závislosti na
typu Smart TV. V případě špatné funkčnosti aplikace doporučujeme zakoupit
Set-top box sledovanitv.cz.

Timeshift – Zpětné přehrávaní až 7 dní + nahrávky 50 hodin 

Podle nařízení Evropské unie o přezhraniční přenositelnosti online služeb 
poskytujících obsah v rámci vnitřního trhu, je možné využívat naši službu
i na územi jiného státu EU. Je však nutné mít trvalý pobyt v ČR.
Typicky se jedná o dočasný pobyt, jako je např. dovolená, služební cesta, 
nebo studijní pobyt.
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