
 

 

 

Analogová programová nabídka Analog Kabel 
Měsíční poplatek při 

platbě přes SIPO/ 
hromadná platba 

Měsíční poplatek  
převodem 

S malá 
včetně K256 

12. základních analogových programů 
základní servisní poplatek*  

  84,-Kč 104,-Kč 

M střední 
  včetně K512 

45. Analogových programů včetně  
DS malá 

344,-Kč 364,-Kč 

Digitální programová nabídka Digital Kabel 
Měsíční poplatek při 

platbě přes SIPO/ 
hromadná platba 

Měsíční poplatek 
převodem 

DS malá  
  včetně K512 

60. základních digitálních programů, 
   včetně analog S 

základní servisní poplatek* 
124,-Kč 144,-Kč 

DM střední 
včetně K1M 

možná aktivace Balíček Kabel 

více než 110.programů, obsahuje např.  
Eurosport HD, Eurosport2 HD,  

Nova sport HD, NGCW,   
 Golf Ch. a další, včetně analog M  

484,-Kč 504,-Kč 

Premium Kabel  

prémiové programy Discovery,   
Fishing & Hunting, NGC HD,  

Film Europe HD, BBC Entertainment 
Slovak sport a další 

139,-Kč 139,-Kč 

Film Kabel HBO 
obsahuje HBO, HBO2, HBO Comedy, 

HBO HD 
210,-Kč 210,-Kč 

Film Kabel HBO+  
obsahuje HBO, HBO2, HBO Comedy, 

HBO HD, 
Cinemax  a  Cinemax 2 

295,-Kč 295,-Kč 

HBO GO 
připravujeme 

HBO GO online knihovna HBO 30,-Kč 30,-Kč 

XXX Kabel ** Hustler TV, Daring!TV 
v ceně nabídky 
Premium Kabel 

v ceně nabídky 
Premium Kabel 

Balíček Kabel 

sleva na kterýkoliv z  tarifů 
Kabel 16M a vyšší 

 při objednání kterékoliv z nabídek 
DM středni, DXM premium , DL velká  

nebo DXL extra 

volitelná nabídka 
sleva dle ceníku 
Internet Kabel 

volitelná nabídka 
sleva dle ceníku 
Internet Kabel 

Ceník kabelové televize  
v síti TKR KABEL servis Praha, spol. s r.o. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Analogová programová nabídka Analog Kabel                

kombinace analogových nabídek 

Měsíční poplatek při 
platbě přes SIPO/ 
hromadná platba 

Měsíční poplatek  
převodem 

S+ malá+ 
včetně K512 

15. analogových programů  včetně  
HBO, HBO 2, 

HBO Comedy a DS malá 
354,-Kč 374,-Kč 

L  velká 
  včetně K512 

48. analogových programů včetně  
HBO, HBO 2,  

HBO Comedy a DS malá 
554,-Kč 574,-Kč 

Digitální programová nabídka Digital Kabel                       

kombinace digitálních nabídek 

  Měsíční poplatek při 
platbě přes SIPO/ 
hromadná platba 

Měsíční poplatek 
převodem 

DXM premium 
včetně K1M 

možná aktivace Balíček Kabel 

více než 120.programů, obsahuje např.  
Eurosport HD, Eurosport2 HD,  

Nova sport HD, NGCW,   
Fishing and Hunting, Golf Ch. a další, 

včetně Premium Kabel, XXX Kabel, 
a analog M 

623,-Kč 643,-Kč 

DS+ malá+HBO nová nabídka 
včetně K1M 

možná aktivace HBO GO 

obsahuje DS malá, Film Kabel HBO,  
včetně analog S 

334,-Kč 354,-Kč 

DS+ malá+ 
včetně K1M 

možná aktivace HBO GO 

obsahuje DS malá,  
Film Kabel HBO + Cinemax,  

 včetně analog S 
419,-Kč 439,-Kč 

DL velká HBO nová nabídka 
včetně K1M 

možná aktivace Balíček Kabel 
možná aktivace HBO GO 

více než 120.programů, obsahuje  
nabídku DM střední, Film Kabel HBO, 

včetně analog L 
694,-Kč 714,-Kč 

DL velká 
včetně K1M 

možná aktivace Balíček Kabel 
možná aktivace HBO GO 

více než 120.programů, obsahuje  
nabídku DM střední,  

Film Kabel HBO + Cinemax, 
včetně analog L 

779,-Kč 799,-Kč 

DXL extra HBO nová nabídka 
včetně K1M 

možná aktivace Balíček Kabel 
možná aktivace HBO GO 

více než 140. programů, obsahuje 
nabídku DL velká,  

včetně  Film Kabel HBO, XXX Kabel,  
Premium Kabel a analog L 

833,-Kč 853,-Kč 

DXL extra 
včetně K1M 

možná aktivace Balíček Kabel 
možná aktivace HBO GO 

více než 140. programů, obsahuje 
nabídku DL velká,  

včetně  Film Kabel HBO + Cinemax,  
XXX Kabel,  

Premium Kabel a analog L 

918,-Kč 938,-Kč 



 

Pozn.: Součástí programových nabídek je i služba připojení k internetu Internet Kabel tj. Kabel 256 až Kabel 1M, dle 

zvolené programové nabídky. Nevyužívání služby připojení k internetu Internet Kabel nebo využití jiného tarifu Internet 

Kabel než je součástí programových nabídek, nezakládá uživateli služby nárok na odpočet ceny služby Internet Kabel 

z ceny programových nabídek Analog Kabel a Digital Kabel. Nabídku Premium Kabel lze využít pouze při současném 

využívání digitální programové nabídky DM, DL. Nabídku Film Kabel HBO a Film Kabel HBO+ lze využít pouze při 

současném využívání digitální programové nabídky DS a vyšší.  Balíček Kabel lze využít pouze při současném využívání 

digitální programové nabídky DM, DXM, DL nebo DXL.  

*Servisní poplatek pokrývá náklady na provoz, administraci, technické zajištění a zákaznický servis kabelové televize 

KABEL servis Praha spol. s r.o.  Po uhrazení Servisního poplatku automaticky získáte základní analogovou nebo digitální 

programovou nabídku  volných programů z programových nabídek S malá nebo DS malá. Servisní poplatek je již zahrnut 

v ceně všech placených programových nabídek. 

** Samostatně neprodejné, nabídku XXX Kabel lze objednat pouze současně s nabídkou  Premium Kabel.  

***Akční cena platná do odvolání. Platí pouze pro nově zřízenou kabelovou přípojku. Neplatí pro odpojené přípojky 
např. z důvodu neplacení nebo zrušení služby. 

Tato nabídka je platná pro objednávky od 1.12.2015 do vydání nového ceníku. Ceny jsou včetně  21% DPH a jsou 
platné od 1.12.2015. 

Doplňkové služby Poplatek Poznámka 

Každá další aktivní dekódovací  
Smart karta ( tj.2,3,4… a další karta ) 

25,-Kč/měs. 
měsíční poplatek za další Smart kartu ( tj.2,3,… a další 
karta pro sledování digitální nabídky Digital Kabel na 
dalších TV v domácnosti 

Prodej HD set-top-boxu – Digital Kabel 2490,-Kč 
prodej HD set-top-boxu Intek pro sledování digitální 
nabídky Digital Kabel 

Prodej  CA modulu – služba Digital Kabel dle e-shopu 

prodej CA modulu do televizního přijímače pro sledování 

digitální nabídky Digital Kabel, zajišťuje  LICA s.r.o. na  
www.dvb-c-shop.cz 

Montáž přídavné zásuvky 500,- Kč 
standardní instalace – montáž kabelu volně loženého, 
nebo v příchytkách 

Lištování dle přání zákazníka 40,-Kč/m včetně materiálu 

Montážní práce 350,-Kč/hod. sazba za každou i započatou hodinu 

Marný výjezd 300,-Kč sazba v případě, že závada nebyla nalezena na zařízení 
poskytovatele 

Nastavení TV, Videa 200,-Kč jednorázová sazba 

Jednorázové služby Poplatek Poznámka 

Aktivační poplatek – byt  1,-Kč*** vstupní poplatek - akční cena, jinak 450,-Kč 

Aktivační poplatek – rodinný dům 450,-Kč*** vstupní poplatek - akční cena, jinak 3 250,-Kč 

Smart Karta – služba Digital Kabel zdarma 
zapůjčení Smart Karty pro sledování digitální nabídky 
Digital Kabel vyšší než DS 

Reaktivace 500,-Kč 
poplatek účtovaný při opětovném připojení po 
předchozím odpojení, např.z důvodu neplacení 
poplatků nebo zrušení služeb, poplatek je nevratný 

Náhrada nákladů za zaslání upomínky 150,-Kč poplatek za zaslání tištěné upomínky 

Poplatek za tištěné vyúčtování služeb 20,-Kč 
poplatek za zaslání tištěného vyúčtování služeb - 
faktury 

Smluvní pokuta za nevrácenou nebo 
poškozenou Smart Kartu 

400,-Kč 
pokuta za nevrácenou nebo poškozenou zapůjčenou 
Smart Kartu pro sledování digitální nabídky Digital 
Kabel 

Převod přípojky na nového uživatele zdarma  

Změna údajů ve smlouvě zdarma  

Změna programové nabídky zdarma  

Dočasné přerušení služby zdarma dočasné odpojení služby např. na prázdniny atd. 

Zrušení služby zdarma  


