PROMO správy - november 2021

1.
KANÁLOVÝ TIP

Spoločnosť SATRO s.r.o. zaradila do ponuky SATROdigital novú športovú stanicu JOJ Šport
HD.
JOJ ŠPORT bude na dlhšiu dobu v režime špeciálneho kanálového tipu k dispozícii tým zákazníkom,
ktorí v súčasnosti nemajú objednanú ponuk KLASIK služby SATROdigital (sú to napríklad zákazníci s
objednanou ponukou MINI). Znamená to, že počas doby niekoľkých mesiacov budú mať zákazníci
možnosť „ochutnávať“ dva Kanálové tipy.
Kanál JOJ Šport HD bude v budúcnosti dostupný výhradne cez ponuku KLASIK služby SATROdigital
za mesačný poplatok 7,50 EUR.
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2.
KANÁLOVÝ TIP NA NOVEMBER 2021

V novembri 2021 bude kanálovým tipom detská stanica RiK. Stanicu
máte možnosť vidieť počas celého novembra v ponuke SATROdigital
MINI SK, MINI KOMPLET za mesačný poplatok 4,90 EUR alebo 8,90
EUR alebo v ponukách SATROanalog KDS.
Pozývame najmenších divákov sledovať napríklad nové rozprávkové
príbehy Teletubbies, ktoré bude stanica RiK vysielať od pondelka 01.
novembra 2021, každý deň o 15:00 a 17:55 hod.
Od decembra 2021 nájdete stanicu RiK v ponuke KLASIK služby
SATROdigital. Mesačný poplatok programovej ponuky KLASIK je 7,50
EUR za mesiac.
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3.

touchTV
Služba touchTV je televíziou novej generácie. Je po ruke, kde to Vy
chcete a hlavne kedy chcete. Vie byť mobilná a byť všade s Vami.
Ponúka nielen živé vysielanie, ale aj 7-dňový archív pre všetky kanály.
To všetko bez akéhokľovek kompromisu v kvalite.
Až 46 kanálov z celkovo 66 je v HD kvalite. Touch TV obsahuje
najsledovanejšie slovenské, české a aj zahraničné stanice. Služba
touchTV je k dispozícii nielen na mobilných zariadeniach Android a
Apple, ale u Vás doma aj na podporovaných smart televízoroch s
Android TV, na hybridnom digitálnom prijímači alebo aj na externých
Android TV a Apple TV boxoch a konzolách. Služba touchTV je
plnohodnotnou alternatívou k iným televíznym službám. Môže byť
vhodným doplnkom k Vašej existujúcej službe SATROdigital.
Mesačný poplatok za službu touchTV je stanovený už od 4,90€/mesačne
za ponuku s viac ako 33 kanálmi a na 4 zariadenia. Rovnako je možné si
aplikáciu zadarmo vyskúšať na dva mesiace zadarmo pre tých, ktorí to
ešte nevyskúšali.
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Ak už máte našu platenú televíziu SATROdigital, SATROanalog alebo
SATROsat, za doplatok iba 2,90 €/mesačne (na dve zariadenia) môžete
mať v doplnkovej službe touchTV k dispozícii takmer všetky kanály z
Vašich tam predplatených ponúk. Sledovanie archívu TV staníc tiež
umožňuje hybridný typ prijímača SATRObox HD USB PVR, ktorý získate
spolu s TV archívom na tomto prijímači iba za 3,40 EUR mesačne pri 24mesačnej viazanosti.
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4.

Zvýhodnené ceny internetu na 6 mesiacov zadarmo
Do konca novembra
2021 platia nové zvýhodnené ceny služby
SATROnet pri 24 mesačnej viazanosti .
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5.

+

Základná inštalácia + wifi modem ZADARMO
Každý zákazník, ktorý sa zaviaže na 24 mesiacov na akúkoľvek službu
SATROdigital alebo SATROnet, získava základnú inštaláciu a wifi
modem ZADARMO.
Každý nový zákazník pri objednaní si služby SATROnet na 24 mesiacov,
získava wifi modem alebo modem a wifi router počas doby viazanosti
ZADARMO.
Obidve akcie platia pre zákazníkov z lokality Šurany a pre zákazníkov
služby 12G/vzdušná optika vysielačov Zobor, Kamzík a Devínska
Kobyla a môžu sa kombinovať s inými platnými akciami.
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6.

+

Balíkové akcie od spoločnosti SATRO platné do konca novembra
2021!
Všetci
zákazníci
môžu
získať
balíky
digitálnej
televízie
a vysokorýchlostného internetu na 24 mesiacov do konca novembra
2021.

V lokalitách Šurany a Bratislava môžu noví zákazníci získať uvedené balíky na
12 mesiacov zadarmo pri 24 mesačnej viazanosti. Mesačná cena balíkov je
počas doby viazanosti nemenná.
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7.
Akcia „Dva mesiace zadarmo na akúkoľvek TV službu“ platí do
konca novembra 2021!

Do konca novembra 2021 platí akcia „Prvé dva mesiace zadarmo na
akúkoľvek novú TV službu.“
Pri dvojročnej viazanosti na akúkoľvek televíznu službu získajú zákazníci
svoj nový objednaný balík na prvé dva mesiace zadarmo.
Akciu je možné kombinovať aj s inými aktuálnymi akciami.
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8.

+

Digitálna televízia alebo internet až na šesť mesiacov zadarmo pri
viazanosti u konkurencie do konca novembra 2021.
Ak ste nespokojní so svojim televíznym, alebo internetovým operátorom,
získajte viac ako 50 televíznych staníc alebo rýchlejší internet na 6
mesiacov zadarmo, hoci ste viazaní u iného operátora!
Ak sa zákazník preukáže zmluvou s iným operátorom môže získať
SATROdigital MINI + KLASIK alebo MINI KOMPLET+KLASIK alebo
akýkoľvek internet z našej ponuky najprv na 6 mesiacov ZADARMO
a potom na 24 mesiacov podľa platného cenníka, pričom môže počas
tejto viazanosti využívať iné aktuálne akcie.
Podmienkou je, aby bola mesačná platba za televízne, alebo internetové
služby od iného poskytovateľa vyššia ako 1 EURO, pričom počet
zostávajúcich mesiacov do ukončenia viazanosti u iného poskytovateľa
neprekročí dobu 6 mesiacov.
Programové ponuky MINI KOMPLET a KLASIK obsahujú viac ako 60
programov v SD aj v HD kvalite za mesačný poplatok 16,40 EUR
Akciu je možné kombinovať aj s inými akciami.
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9.

SATRO uľahčuje možnosť doobjednania si balíkov digitálnej
televízie.
Spoločnosť SATRO poskytuje svojim zákazníkom možnosť doobjednať
si doplnkové služby SATROdigital na diaľku a na ľubovoľné časové
obdobie. Zákazníci, ktorí odoberajú službu SATROdigital si môžu zvoliť
ľubovoľné programové balíky nad rámec ich predplatených služieb, a to
bez viazanosti a na nimi zvolené obdobie v rozpätí od jedného až do 11
mesiacov.
Ak si zákazníci diaľkovo, jednoduchým bankovým prevodom, objednajú
akúkoľvek novú platenú službu na 11 mesiacov nepretržite, majú nárok
na jeden ďalší (dvanásty) mesiac tejto služby ZADARMO (akcia 11+1).
Sumu podľa zvolenej ponuky a dĺžky obdobia posielajte na bežný účet,
na ktorý hradíte pravidelné mesačné poplatky a ako variabilný symbol
použite číslo Vašej zmluvy. Dôležitý je špecifický symbol, ktorý
identifikuje zvolenú ponuku.
Tabuľka na rýchle
SATROdigital:

objednávanie

si

programových

TV PONUKA

Predplatné na 1-11
mesiacov

MINI SK
MINI CZ

počet mesiacov x 2,50 €
počet mesiacov x 1,50 €

97
99

KLASIK
KOMFORT
ŠPORT
DETI
FILM
HOBBY
NÁUKA
HUDBA
MAGYAR
GLOBAL
HBO
HBOMAX

počet mesiacov x 7,50 €
počet mesiacov x 9,90 €
počet mesiacov x 2,50 €
počet mesiacov x 2,50 €
počet mesiacov x 2,50 €
počet mesiacov x 2,50 €
počet mesiacov x 2,50 €
počet mesiacov x 2,50 €
počet mesiacov x 1,90 €
počet mesiacov x 1,90 €
počet mesiacov x 7,90 €
počet mesiacov x 11,90 €

101
105
107
109
111
127
113
115
117
119
121
123

balíkov

Špecifický symbol

Ešte mi dovoľte pripomenúť, že už teraz pre vás pripravujeme vianočné
a novoročné akcie. Bližšie informácie a pravidlá všetkých aktuálnych
akcií nájdete na www.satro.sk alebo sa dozviete na Zákazníckej linke
0850 311 000, v cene miestneho hovoru.
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