Nové vysílání kabelové televize v obci Rouchovany
Vážení občané, uživatelé místních televizních kabelových rozvodů,
obdrželi jste informaci od provozovatele kabelové televize firmy Enecos, s.r.o. Dukovany o změně
ve vysílacím standardu DVB-T, DVB-T2. Přesto, že se obce snaží dopady těchto změn na svoje
občany minimalizovat, některým změnám se nevyhneme.
Změny v provozu KTV nejsou jen technického charakteru, ale u spotřebitelů v Rouchovanech a
Šemíkovicích se mění i výše plateb.
Nepíše se nám to lehko, ale s přechodem na nové technologie se dostáváme k jiným cenám. Od
počátku KTV jsme neustále provoz dotovali. I přes zvýšení cen bude obec provoz KTV dotovat
zhruba 140.000,-Kč za rok. Výše poplatků je uvedena v objednávce.
Od 1.11.2020 bude ukončeno nekódované vysílání těchto programů:
CS-Film
NOVA - Sport
Film+
DISCOVERY
Animal Planet
Film Box
TLC
Disney Channel
NGC
Eurosport 1
F&H
NGC Wild
Eurosport 2
Spektrum
Současně bude během víkendu 31.10. až 1.11.2020 spuštěna nová programová nabídka (pozor
bude nutné přeladit televize s nastavením na kabel), viz přehled nabídek, který obdržíte s
objednávkou služeb. Máme zajištěnou PROMO akci na měsíc listopad, kde budou vysílané
programy nekódovány. Během této doby můžete kanály vyzkoušet a vybrat si, o které budete mít
zájem. 1.12.2020 bude PROMO nabídka ukončena. Pro příjem kódovaných programů viz přiložená
programová nabídka nebo http://ktvdukovany.cz/rsrc/programova-nabidka.php, budete potřebovat
dekódovací kartu a CA modul v ceně 1300,- Kč nebo službu IPTV v ceně 50,- Kč měsíčně.
Na tuto dekódovací kartu vám budou načteny programy z pevné nabídky Dukovany 11
anebo z nabídky Mých pět ve sloupci Doplňkové balíčky.
Dekódovací karta vám umožní sledování základních programů již v HD kvalitě, stejně tak
programy z vámi zvolené nabídky Dukovany 11 nebo Mých pět.
Bez dekódovacího zařízení bude možné sledovat ostatní programy, viz zelený sloupec vlevo
v příloze se skladbou programů s názvem "Pro začátek". Některé programy poběží v SD kvalitě.
Objednat dekódovací kartu je možno prostřednictvím uživatelského rozhraní:
http://ktvdukovany.cz/rsrc/uzivatelske-rozhrani.php nebo prostřednictvím e-mailu na adrese:
enecos@enecos.cz.
!!!! Na jiné než písemné objednávky není firma Enecos schopna reagovat!!!
Personální kapacita firmy Enecos neumožní současně uspokojit všechny zájemce o bonusové
programy, proto bude dodávat dekódovací karty v pořadí podle přijatých objednávek.
Všechny programy uvedené programové nabídky lze přijímat již nyní prostřednictvím IPTV.
Podrobnosti o IPTV jsou na adrese:
https://www.selfnet.cz/cs/televize/selfnet-tv
Každý uživatel kabelové televize, pokud chce pokračovat po 1.1.2021 (stávající vysílání končí
31.12.2020) v odběru televizního signálu nebo internetu je povinen přiloženou objednávku
vyplnit. Na základě této objednávky pak pracovníci firmy Enecos u každého uživatele sjednají
návštěvu – technickou schůzku, kde bude vše upřesněno a dojde k definitivní verzi

objednávky. Tyto objednávky se musí doručit papírově na firmu Enecos, s.r.o. Dukovany 227,
5675 56 Dukovany, nebo elektronicky naskenovanou na adresu enecos@enecos.cz,
hornikova@enecos.cz.
Pro naše starší a osamocené občany pak je možnost objednávku předat na OÚ Rouchovany
do schránky. Objednávky je nutné dodat do 25.11.2020, tak aby během měsíce prosince mohlo
být přenastavení programů provedeno.
Zákaznické centrum ENECOS: tel. +420 602 754 561, email: hornikova@enecos.cz
www.ktvdukovany.cz
Platby za služby KTV Rouchovany zůstávají do konce roku 2020 beze změny. Od 1.1.2021 budou
uživatelům účtovány nové ceny dle zvolených služeb.
Příloha: objednávka a programová nabídka

Za obec Rouchovany

Ing. Vladimír Černý
starosta obce Rouchovany

Objednávka služeb KTV Rouchovany

ENECOS, s.r.o.

675 56 Dukovany 227
nedílnou součástí této smlouvy jsou Všeobecné podmínky, Provozní řády jednotlivých
zastoupená jednatelem společnosti,
služeb, Ceník služeb a související dokumenty uveřejněné na www.ktvdukovany.cz
IČ: 60702745, DIČ: CZ60702745
Zapsaná u KS Brno oddíl C vložka
14823
dále jen POSKYTOVATEL
1 Objednávka služeb KTV ke SMLOUVĚ číslo – (zákaznické číslo)
První číslice (2- Rouchovany, 4-Šemíkovice), další 4 číslice ( např 0375-číslo popisné), poslední 3 číslice (číslo bytu/domácnosti např. 005- byt, 001- rodinný dům)
2 - ADRESA PŘIPOJENÍ / ODBĚRNÉ MÍSTO
Obchodní jméno / Obchodní firma/ Příjmení a jméno
Číslo popisné/ orientační

Ulice / Obec

Číslo bytu

Město

PSČ

telefon

e-mail ( slouží jako přihlašovací jméno do portálu ………)

OBJEDNÁVANÉ SLUŽBY:
Stálé měsíční platby, služby:

Jednorázová platba, Nákup zařízení:

OPN
Internet
Pro začátek
Rodina
Volný čas
Sport a zábava
Cinemax
Komplet

Klon karty CONAX
Služba IPTV
Dukovany 11
Mých 5
Mých 10
Mých 15
HBO
HBO GO

CA modul CONAX s dekódovací kartou
SetTopBox Arris pro příjem IPTV

POSKYTOVATEL SLUŽBY

Razítko

ZÁKAZNÍK

Podpis
Datum
Podpis
Zákaznické centrum ENECOS +420 602 754 561, hornikova@enecos.cz, www.ktvdukovany.cz

Přehled programových balíčků KTV Rouchovany
Základní programové balíčky

Měsíční cena s DPH

Kabel:
Internet 25/5Mb + ZPN (D11/Mých5)

360,00 Kč

OPN

110,00 Kč

ZPN (D11 / Mých 5)

230,00 Kč

Doplňkové programové balíčky

120,00 Kč

Mých 10

220,00 Kč

Mých 15
Sport a zábava
Rodina
Volný čas

300,00 Kč
110,00 Kč
110,00 Kč
110,00 Kč

1. Dekódovací karta CONAX
Klon dekódovací karty CONAX
Služba IPTV

Měsíční cena s DPH
0 Kč
60,00Kč
50,0Kč

IP Settop Box ARRIS

0Kč

Popis služby
ZPN obsahuje nabídku "Pro začátek" v HD rozlišení + programový balíček
Dukovany 11 nebo variantu volby vlastních 5 programů (vyžaduje IPTV
nebo dekódovací kartu CONAX). Bez dekódovacího zařízení bude možné
přijímat programy "Pro začátek" v SD rozlišení.
OPN obsahuje nabídku "Pro začátek" v SD rozlišení (nevyžaduje
IPTV ani dekódovací kartu CONAX)
ZPN obsahuje nabídku "Pro začátek" v HD + programový balíček Dukovany 11
nebo variantu volby vlastních 5 programů
(vyžaduje IPTV nebo dekódovací kartu CONAX)

Měsíční cena s DPH

Mých 5

Technické poplatky

Jednorázový
poplatek s
DPH

Doplňkové programové balíčky
Základní balíčky (Sport a zábava, Rodina, Volný
čas)
CINEMAX
HBO
HBO GO (vyžaduje nabídku HBO nebo Komplet)
Komplet

Jednorázový
poplatek s
DPH

Měsíční cena s DPH
270,00 Kč
50,00 Kč
200,00 Kč
50,00 Kč
999,00 Kč

Popis služby

Dekódovací karta CONAX pro příjem ZPN a vybraných balíčků pro první
televizor
1300Kč Dekódovací karta CONAX každý další televizor. Platí se karta + 60Kč měsíčně!
Slouží pro internetový příjem ZPN a vybraných balíčků
0
IPTV lze přijímat na vybraných SMART TV,PC,iOS, android, IP Settop Box
2000 Musí být služba IPTV
1300Kč

Ceník je platný od 1.1.2021 - změny programových balíčků je možné provádět čtvrtletně .

