ZÁKLADNÍ INFORMACE O SLUŽBĚ - PRO TECHNIKY
1. PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI








FLIX TV je nová Česká satelitní společnost, která spolupracuje se silnou telekomunikační skupinou
TAG – Telekom Austria Group. Nabídka je koncipována tak, aby oslovila co nejširší spektrum
zákazníků.
FLIX TV nabízí pestré kombinace zábavných TV programů všech žánrů s chytrým výběrem. Seznam
kanálů FLIX TV byl pečlivě navrhnut tak, aby poskytl různé možnosti pro každého člena rodiny od
každodenního zpravodajství, k filmům a sportovním kanálům až k těm nejroztomilejším dětským
pořadům. FLIX TV si zamiluje opravdu každý.
Programy FLIX TV jsou distribuovány prostřednictvím signálu družice Eutelsat. Ověřená technologie
tohoto satelitu poskytuje signál více než 12 milionům domácností po celé Evropě.
FLIX TV využívá kódovací systém Conax.
Dokonalý zážitek Vám zprostředkuje náš FlixBox, který disponuje nejnovější technologií v HD
rozlišení.

2. PROČ SI SLUŽBU ZVOLIT – ARGUMENTACE














FLIX TV je Český satelitní poskytovatel, který spolupracuje se silnou telekomunikační skupinou TAG –
Telekom Austria Group.
FLIX TV nabízí pestrou kombinaci zábavních televizních programů všech žánrů s takovým výběrem
stanic, aby byl každý člen rodiny spokojený
Programové balíčky jsou sestaveny inteligentně a atraktivně – již základní nabídka obsahuje některé
programy, které má konkurence v prémiových (příplatkových) balíčcích
Dodatky k hlavní smlouvě jsou bez omezení počtu
dobré pokrytí po celé České republice; konkurenční výhoda je větší parabola
kvalitní obraz a zvuk
Garance ceny i po uplynutí doby vázanosti, tj. i po 24 měsíci
FlixBox v hodnotě 2.690 Kč od nás získáte za pouhou 1 Kč (platí při dodržení 24 měsíční vázanosti).
Při dodržení smluvních podmínek zákazníkovi FlixBox zůstává! V případě instalace naším technikem
zákazník obdrží v ceně 1 Kč také instalační sadu (parabola, konvertor, držák, koaxiální kabel).
Satelitní přijímač FlixBox je vybaven funkcí FASTSCAN – automaticky naladí a seřadí programy FLIX
TV. Při změně některé z frekvencí, nebo zařazení nového kanálu do nabídky se tak uživatel nemusí o
nic starat.
Nízké pořizovací náklady na instalaci - platí se pouze programová nabídka. Doplatek za standardní
instalaci 999 Kč.
Satelitní prázdniny: Po uplynutí jednoho roku je možné přerušit příjem služby každý rok na 2 měsíce.
Doba mezi jednotlivými přerušeními musí být 10 měsíců.
Balíčky HBO MaxPak a Aktivní je možno předplatit samostatně bez základní programové nabídky a to
formou předplacené karty!
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Sportovní kanál Nova Sport 2 v základním balíčku!
o Nabízí divákům nejlepší basketbalovou ligu NBA, evropskou ligu UEFA, zahraniční ragbyovou ligu
a ligu bojovníků světa Ultimate Fighting Championship (UFC).
Vzhledem k umístění domovské družice FLIX TV lze jednoduchou technickou úpravou zajistit příjem
volných programů z atraktivních družic ASTRA 1 a HOTBIRD, kde běží volně (FTA) polské, německé,
rakouské, italské, … kanály
FLIX TV využívá služeb profesionálních techniků s mnohaletými zkušenostmi v oboru satelitní
televize, kteří se o vše postarají ke spokojenosti zákazníka. Profesionální technik přijede k
zákazníkovi, vše pro něj nainstaluje, nastaví a provede aktivaci - paperless. Aktivační hovor zároveň
ověřuje, zda je zařízení funkční ještě před odjezdem technika. Zákazník má tedy 100% jistotu, že je
služba v pořádku a že získává kvalitní příjem signálu.
FLIX TV si zákazníka váží – kvalitní klientský servis. Součástí je proškolený tým odborníků, kteří jsou
připraveni kdykoliv pomoci.

3. NABÍDKA SLUŽBY, POPIS SLUŽBY





FLIX TV nabízí 91 programů v digitální kvalitě, z toho 32 v HD, rozdělených do dvou základních
nabídek + dva prémiové balíčky – HBO MaxPak a Aktivní (kompletní nabídka je v MPEG-4, pro
sledování všech programů je nutný HD satelitní přijímač)
Předplacená karta – karta bez závazku
Smlouva se závazkem na 24 měsíců

NABÍDKA
/ BALÍČEK
Dobrá TV
Lepší TV
Aktivní TV
HBO
celkem
4.

CENA
299 Kč
399 Kč
199 Kč
279 Kč
x

POČET PROGRAMŮ
HD
celkem
18
61
25
81
4
6
3
5
32
91

pozn.
obsahuje i Nova Sport 2
obsahuje programy z Dobrá TV
exkluzivně v CZ na SAT: Cinemax HD a Cinemax 2 HD

JAK SI SLUŽBU OBJEDNÁM?






Web – www.flixtv.cz
Telefonicky na tel 222 700 807
Partner – prodejna/technik
Telesales aktiv, pasiv
Facebook - https://www.facebook.com/flixtvcz
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5. CO POTŘEBUJI K PŘÍJMU SLUŽBY?




Satelitní přijímač /CAM (dekódovací modul) – cena 2.690,- Kč (při smlouvě se závazkem na 24 měsíců
za 1,- Kč)
Dekódovací karta CONAX
Instalační sada (85 cm parabola, standardní držák do 30cm, LNB single, 10 metrů koaxiálního kabelu,
2x koncovka)

6. INSTALACE



Instalace technikem – cena standardní instalace na 1 TV 999 Kč. Standardní instalací se rozumí
parabola 85 cm, konvertor singl, držák do 30 cm a 10 m kabelu
Samoinstalace – závoz technikem v ceně 450 Kč bez instalační sady, nebo zaslání dekódovacích karet
na dobírku (na dobírku zasíláme pouze samostatné dekódovací karty)

7. PLATBY



Měsíčně, půlročně, ročně
Poštovní poukázkou, trvalým příkazem

8. REKLAMACE


V případě, že Vás zákazník kontaktuje s reklamací, specifikujte závadu
o Pokud se jedná o závadu na FlixBoxu, zákazník odesílá FlixBox s průvodním dopisem, (který
obsahuje iniciály zákazníka, telefonní kontakt nebo email, popis závady, příslušenství, které
odesílá spolu se zařízením) na adresu INTER-SAT LTD, org. Složka, Blučina 704, 664 56 Blučina na
své náklady. Reklamace originálního FlixBoxu bude vyřízená do 3 pracovních dnů a odeslána na
náklady poskytovatele zpět zákazníkovi. Je zakázáno měnit klientovi FlixBox, nebo do boxu
jakkoliv zasahovat!
o V případě závady na instalaci, pokud jste instaloval vy, rovnou vyřešte. Pokud instaloval jiný
technik, předejte klientovi kontakt na CC.
o V případě, že bude zákazník reklamovat platby, vyúčtování, …, předejte kontakt na CC.

9. UKONČENÍ SMLOUVY




smlouva se uzavírá na dobu určitou a to na 24 měsíců, po uplynutí doby se automaticky mění na
dobu neurčitou
V případě, že si zákazník nepřeje automatické převedení služby na dobu neurčitou, podá výpověď.
Výpověď musí být podána písemně nejpozději 1 měsíc před koncem vázanosti.
Uživatel může vypovědět službu i v případě, že již přešla smlouva na dobu neurčitou a to podání
písemné výpovědi na adresu poskytovatele. Výpovědní lhůta začíná běžet od prvního dne
následujícího měsíce po obdržení výpovědi, rozhoduje datum doručení.
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Zákazník může odstoupit od smlouvy v zákonné lhůtě 14 dnů od uzavření bez udání důvodu a to
písemně na adresu poskytovatele v případě, že byla uzavřena prostředky na dálku nebo mimo
obchodní prostory a zákazník musí vrátit veškeré zařízení včetně instalační sady nepoškozené,
v původním obalu a kompletní na vlastní náklady. V opačném případě bude zákazníkovi účtována
cena dle platného ceníku FLIX TV.
V případě zrušení smlouvy v průběhu dvouletého závazku klient porušil smluvní podmínky a je mu
účtována poměrná část plateb do vypršení závazku, plná cena zařízení, karty a instalační sady
(použité zařízení není možné vrátit).

10. NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY






















Co mám udělat pro to, abych se stal zákazníkem FLIX TV? Službu si můžete objednat na webových
stránkách www.flixtv.cz nebo na telefonu 222 700 807
Na jaké zákazníky je služba cílena? – FLIX TV nabízí pestrou kombinaci zábavních televizních
programů všech žánrů s takovým výběrem stanic, aby byl každý člen rodiny spokojený
Na jaké družici vysíláte? – Eutelsat 16 stupňů východně
V jakém kódování? – CONAX
Jaké je pokrytí? – 100% pokrytí po celé ČR, díky parabole 85 cm
Jakou programovou nabídku nabízíte? – viz leták, popis služby
Na kolik TV můžu službu využívat? – Počet dodatků k hlavní smlouvě není u FLIX TV omezen.
Mám svůj box, mohu objednat jen kartu? – Ano, můžete, ovšem my Vám nabízíme FlixBox za
pouhou 1 Kč – při uzavření smlouvy na 24 měsíců. Nebo si můžete objednat předplacenou kartu. Při
zakoupení samostatné karty se neuzavírá smlouva s dobou vázanosti. Cena karty je 499 Kč a je na ní
předplaceno měsíční sledování základní nabídky Dobrá TV.
Mám svůj satelitní přijímač, musím si koupit pro FLIX TV nový satelitní přijímač ? – Ne, nemusíte.
Nabídneme službu s vázaností. Pokud bude zákazník trvat na svém boxu, je nezbytné, aby měl BOX
se čtečkou CONAX a v HD rozlišení (MPEG-4).
Nechci smlouvu s vázaností, máte jinou nabídku? – ano, předplacenou kartu
Chci instalaci technikem, kolik zaplatím? – standardní instalace 999 Kč
Instalaci si chci provést sám, lze? – ano. Závoz technikem – 450 Kč (bez instalační sady), nebo
zasíláme samostatné karty na dobírku – 99 Kč.
Co potřebuji pro příjem FLIX TV? – kartu, box nebo CAM, satelitní anténu
Jak budu platit? – složenkou, převodem; měsíčně, půlročně, ročně
Na jak dlouho uzavřu smlouvu? – Smlouva se uzavírá na 24 měsíců, nebo můžete zvolit bez uzavření
smlouvy – předplacená karta.
Kolik budu platit po vázanosti 24 měsíců? – Cena zůstává stejná, garantujeme.
Po vázanosti bude služba pokračovat? Ano, smlouva přechází automaticky na dobu neurčitou.
Musím přijímač po zrušení smlouvy vrátit? – Při dodržení smluvních podmínek Vám FLIX BOX
zůstává za pouhou 1 Kč.
Kdy můžu službu zrušit? – viz zrušení smlouvy

základní informace o službě – pro techniky
Stránka 4 z 5






















Reklamace? – viz reklamace
Jak dlouho je společnost na trhu, jaké máte zkušenosti? – FLIX TV je nový Český satelitní
poskytovatel, který spolupracuje se silnou telekomunikační skupinou TAG – Telekom Austria Group.
Společnost FLIX TV zaměstnává odborníky s mnohaletými zkušenostmi.
Chci přijímat Německé programy, lze? – Ano, po jednoduché technické úpravě lze přijímat z družice
ASTRA 19,2°E.
Jsou dány přesné pozice u programů, nebo je můžu přeskládat? – Uživatel si je může přeskládat.
Platební prázdniny – Po uplynutí jednoho roku je možné přerušit příjem služby každý rok na 2
měsíce. Doba mezi jednotlivými přerušeními musí být 10 měsíců.
Můžu objednat programové balíčky HBO a Aktiv samostatně? – Ano, ale pouze u předplacené FLEX
karty.
Seznam frekvencí – v příloze
Co je CAM Modul? – Je modul, který dekóduje satelitní kartu.
Jaké jsou potřebné doklady k uzavření smlouvy – občanský průkaz, popř. náhradní doklad; pro
právnické osoby výpis z OR + doklad totožnosti jednatele společnosti; provedení smluvního hovoru
Jaká je záruka na instalace, materiál? – na instalace 6 měsíců, na materiál 2 roky dle občanského
zákoníku
Můžu zaplatit cenu instalace technikovi na fakturu? – ne, cena za instalaci se platí hotově technikovi
na místě
Kolik můžu mít zařízení na 1 smlouvu? - neomezeně
Může být smlouva sepsána i na právnickou osobu? – ano, je nutný výpis z OR
Co je to HD? - HDTV je zkratka označující televizi s vysokým rozlišením (high definition television).
Standardní televizní formát (SD) vysílá obraz na 576 řádcích a v 768 sloupcích a zobrazuje přibližně
400 000 zobrazovacích bodů (pixelů). HD formát vysílá obraz na 1 080 řádcích a v 1 920 sloupcích a
zobrazuje přibližně 2 000 000 pixelů. Tím je způsoben markatní rozdíl v kvalitě obrazu, který divák
ocení především při sledování televize s velkou obrazovkou.
Dáváte nějaké slevy pro nové zákazníky? – Ano. Jako nový zákazník od nás obdržíte FlixBox za 1 Kč.
Prvních 10 dnů běží programová nabídka Lepší TV; prázdniny.
Za jak dlouho jste schopní přijet instalovat? – instalujeme obvykle do 5 dnů
Který směrem má být natočená parabola? – 16° jihovýchod
Bude mi služba spuštěna hned při instalaci? – ano, technik odjíždí a služba běží
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