
S 1.6.2017 nove cene paketov v omrežju KTV Radenci.

.

 

Poraba telefona se zaračunava skladno s cenikom za telefonijo in ni všteta v ceno paketa. 

V ceni  paketa XL in XXL je  všteto geslo za aplikacijo  Predvajaj.si katera omogoča ogled TV
programov na mobilnem telefonu ali tablici, v živo ali z možnostjo časovnega zamika do 72 ur nazaj.
Aplikacija deluje na operacijskem sistemu Android in IOS.

Znesek plačila za prehode iz obstoječega paketa v cenejši (nižji) je prazničnem mesecu decembru
2016 in januarju 2017 znižan iz 15€ na 5€,  za prehod v dražji (višji) pa tega doplačila ni.

DVOJČEK   (KTV + Internet)

paket max hitrost v bps cena

S 10M / 1M 38,75 €

L 25M / 2M 44,05 €

XL 60M / 5M 51,05 €

XXL 120M / 10M 61,65 €

TROJČEK  (KTV + Internet  + telefon) 

paket max hitrost v bps cena

S 10M / 1M 36,55 €

L 25M / 2M 41,05 €

XL 60M / 5M 49,05 €

XXL 120M / 10M 57,05 €



Niste doma in bi si radi ogledali tekmo, serijo ali vaš priljubljen film na
svojem pametnem telefonu ali tablici?

Aplikacija Predvajaj.si je nova storitev v našem kabelskem sistemu, katera omogoča
ogled  TV  programov  na  mobilnem  telefonu  ali  tablici,  v  živo  ali  z  možnostjo
časovnega  zamika  do  72  ur  nazaj.  Aplikacija  deluje  na  operacijskem  sistemu
Android in IOS. Potrebna je povezava do interneta preko mobilnega podatkovnega
omrežja ali  Wi-Fi.  Storitev  deluje kjerkoli  v  Sloveniji  v  vseh slovenskih fiksnih in
mobilnih omrežjih, ter preko spletnega portala (www.predvajaj.si). Aplikacijo si lahko
naložite preko Google Play (Android)  ali  preko Apple store (IOS).  Dodatno k 72
urnemu  časovnemu  zamiku  za  nazaj,  aplikacija  omogoča  tudi  elektronski
programski vodič (EPG).

Za  uporabo  potrebujete  geslo,  ki  ga  pridobite  z  plačilom  mesečne  naročnine  v
znesku 3,00 €.

Ste zamudili pomembno tekmo, serijo ali film?

Naročniki,  kateri  želite časovni
zamik na TV sprejemniku, ki  nima

Android  sistema  lahko  le  tega  dobite  za  mesečno
naročnino 5,00€ in nakupom zunanjega sprejemnika, za enkratni znesek 40,00 €.
Na tem sprejemniku, ki  mora imeti  povezavo do interneta, bo delovala aplikacija
Predvajaj.si,  katera  omogoča  72  urni  časovni  zamik  za  nazaj  in   elektronski
programski vodič (EPG).

Dostop  do  aplikacije  Predvajaj.si  lahko  pridobijo  samo  naročniki  s  sklenjeno
naročnino vsaj za TV in internet.
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OBVESTILO
V začetku Januarja  2017 bomo ugasnili  oddajanje  v  analognem načinu.  V primeru,  da še nimate  TV
sprejemnika z možnostjo sprejema DVB-C signala imamo na voljo vmesnik (sprejemnik), ki bo omogočal
sprejem DVC-C signala za takšen TV sprejemnik.  Cena vmesnika (sprejemnika) je 60,00€.


