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Zvolte si ideální způsob televizního příjmu

Uvažujete-li o zajištění televizního příjmu pro váš byt, dům či chatu, může být dnes obtížné zorientovat se a vybrat si ten nejvhodnější způsob.  
Zvolit tzv. pozemskou televizi nebo raději kabelovou a nebo se rozhodnout právě pro satelitní televizní příjem?

Satelitní televize Skylink vám umožní přijímat stovky nekódovaných 
a kódovaných televizních programů. Karta Skylink slouží ke zpřístupnění 
kódovaných televizních programů ze satelitů ASTRA 23,5°E a ASTRA 
19,2°E na území ČR nebo SR.

Některé kódované programy jsou 
uživateli karty Skylink zpřístupněny 
bezplatně – NEPLACENÉ PROGRAMY. 
Ostatní – PLACENÉ PROGRAMY 
– si uživatel může předplatit a to 
na libovolné období dle vlastní volby 
a bez zvláštní smlouvy a závazků.

                                                SAtElitní digitální tElEvizE (dvB-S)

*  satelitní 
přijímač 
s kartou

Program Charakteristika Jazyk

Programové balíčky
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ČT1 SD všeobecný CZ ● ● ● ●

ČT2 SD všeobecný CZ ● ● ● ●

ČT 24 SD zpravodajský CZ ● ● ● ●

ČT4 Sport SD sportovní CZ ● ● ●

ČT HD HDTV všeobecný CZ ● ● ● ●

Nova SD všeobecný CZ ● ● ●

Nova Cinema SD filmový CZ ● ● ●

Nova HD HDTV všeobecný CZ ● ● ●

Prima Family SD všeobecný CZ ● ● ●

Prima COOL SD všeobecný CZ ● ● ●

Prima LOVE SD pro ženy CZ ● ● ●

TV Barrandov SD všeobecný CZ ● ● ●

Óčko SD hudební CZ ● ● ● ●

NOE TV SD křesťanský CZ ● ● ● ●

TV STIL SD všeobecný CZ ● ● ● ●

CETV SD zpravodajský – regionální SK ● ● ● ●

STV Jednotka SD všeobecný SK ● ● ● ●

STV Dvojka SD všeobecný SK ● ● ● ●

Markíza SD všeobecný SK ● ● ●

Markíza HD HDTV všeobecný SK ● ●

Doma SD pro ženy SK ● ● ●

TV JOJ SD všeobecný SK ● ● ●

JOJ Plus SD všeobecný SK ● ● ●

TA3 SD zpravodajský SK ● ● ● ●

TV 8 SD věštecký SK ● ● ● ●

Fashion TV SD módní ENG/CZ ● ● ● ●

TV Patriot SD všeobecný SK ● ● ● ●

* Programy pro karty užívané na území České republiky   
** Programy pro karty užívané na území Slovenské republiky
Skylink neručí za obsah vysílaných programů. Pokud některé televizní stanice vysílají programy, jejichž obsah je různý pro různé regiony (regionální zpravodajství apod.), tyto programy nejsou v satelitním vysílání přístupné.

GRATIS PLUS
Nekódované zahraniční TV programy

Pořídíte-li si satelitní anténu se dvěma konvertory LNB, budete moci 
přijímat ze satelitu ASTRA 19,2°E bezplatně stovky dalších  
zahraničních TV programů a rozhlasových stanic v mnoha jazycích.

ROZHLASOVÉ STANICE

Součástí balíčku GRATIS je také řada českých 
a slovenských rozhlasových stanic. Aktuální seznam 
naleznete na www.skylink.cz nebo www.skylink.sk.

Programová nabídka Skylink – NEPlacENé Programy 

Stav ke dni 1. 2. 2012. Aktuální seznam programů najdete vždy na www.skylink.cz. 



Programová nabídka Skylink – PlacENé Programy 

Stav ke dni 1. 2. 2012. Aktuální seznam programů najdete vždy na www.skylink.cz. 
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Eurosport SD sportovní CZ ● ● ● ● ● ●

Eurosport 2 SD sportovní CZ ● ● ● ● ● ●

Nova Sport SD sportovní CZ / SK ● ● ● ● ● ●

Sport 1 SD sportovní CZ / SK ● ● ● ● ● ●

SPORT 5 SD automob. sport CZ ● ● ● ● ● ●

Discovery SD dokumentární CZ ● ● ● ● ● ●

History Channel SD dokumentární CZ ● ● ● ● ● ●

Nat Geo Channel SD dokumentární CZ / ENG ● ● ● ● ● ●

Nat Geo Wild SD dokumentární CZ / ENG ● ● ● ● ● ●

Viasat Explorer SD dokumentární CZ ● ● ● ● ● ●

Viasat History SD dokumentární CZ ● ● ● ● ● ●

Viasat Nature SD dokumentární CZ ● ● ● ● ● ●

Fishing & Hunting SD rybaření, lov CZ ● ● ● ● ● ●

FILMBOX SD filmový CZ / SK ● ● ● ● ● ●

FILMBOX PLUS SD filmový CZ / SK ● ● ● ● ● ●

MGM SD filmový CZ ● ● ● ● ● ●

CS Film SD filmový CZ / SK ● ● ● ● ● ● ●

CS Mini SD dětský CZ ● ● ● ● ● ● ●

duck tv SD dětský bez mluveného slova ● ● ● ● ● ●

JimJam SD dětský CZ ● ● ● ● ● ●

Disney Channel SD dětský CZ ● ● ● ● ● ●

MTV SD hudební CZ ● ● ● ● ● ●

Retro Music Television SD hudební CZ / SK ● ● ● ● ● ●

Spice SD erotický původní ● ● ● ● ● ●

LEO TV SD erotický CZ ● ● ● ● ● ●

Daring!TV SD erotický původní ● ● ● ● ● ●

Golf Channel SD/MPEG-4 sportovní CZ ● ● ● ● ● ●

Sport 2 SD/MPEG-4 sportovní CZ ● ● ● ●

Paprika SD/MPEG-4 kulinářský CZ ● ● ● ●

Eurosport HD HDTV sportovní CZ ● ● ● ● ● ●

Nova Sport HD HDTV sportovní CZ / SK ● ● ● ● ● ●

auto moto und sport HD  HDTV sportovní původní ● ● ● ● ●

Travel Channel HD HDTV dokumentární CZ ● ● ● ● ● ●

Nat Geo Channel HD HDTV dokumentární ENG (CZ od 1. 9. 2011) ● ● ● ● ●

Nat Geo Wild HD HDTV dokumentární ENG (CZ od 1. 9. 2011) ● ● ● ● ●

Spektrum HD HDTV dokumentární CZ ● ● ● ● ●

Viasat HD HDTV dokumentární CZ ● ● ● ● ●

Penthouse HD1 HDTV erotický původní ● ● ● ● ● ●

MTV Live HD HDTV hudební ENG ● ● ● ● ●

iConcerts HD HDTV hudební původní ● ● ● ●

Unitel Classica HD HDTV hudební původní ● ● ● ●

Deluxe Lounge HD HDTV relaxační původní ● ● ● ●

FILMBOX HD HDTV filmový CZ / SK ● ● ● ● ●

Discovery HD Showcase HDTV dokumentární CZ / ENG ● ● ● ● ●

History Channel HD HDTV dokumentární CZ / SK ● ● ● ● ●

Brava HDTV HDTV hudební původní ● ● ● ● ●

Kino CS SD/MPEG-4 filmový CZ / SK ● ● ● ●

Doku CS SD/MPEG-4 dokumentární CZ / SK ● ● ● ●

Muzika CS SD/MPEG-4 hudební CZ / SK ● ● ● ●

Film Europe Channel filmový původní ● ● ●

HBO SD filmový CZ / SK ● ● ● ●

HBO Comedy SD/MPEG-4 filmový CZ / SK ● ● ●

HBO HD HDTV filmový CZ / SK ● ● ● ●

Cinemax SD filmový CZ / SK ● ● ● ●

Hustler  SD erotický původní ● ● ● ●

Man-X SD erotický původní ● ● ● ●

SD/MPEG-4: tyto programy jsou vysílány v standardním kompresním formátu MPEG-4, proto jsou dostupné pouze pro majitele HD přijímačů.
* Balíček KOMBI je možno objednat pouze na kartách Irdeto a Irdeto ICE (viz tabulka)      ** Některé programy nejsou na starších kartách CryptoWorks k dispozici (viz tabulka)

TOP TIP 
Chcete-li pravidelně dostávat magazín Skylink TV, staňte se předplatitelem některého  z balíčků KOMBI, HD PLUS,  MULTI HD nebo KOMPLET.



Placené programy

Panevropské sportovní televizní programy. 
Široké spektrum sportovních odvětví – 
přímé přenosy i záznamy významných 
sportovních událostí.

ČESKY

Největší sportovní události – zejména 
fotbal a hokej. Italská, španělská, 
francouzská, portugalská, holandská, 
skotská liga, pohár UEFA atd.

ČESKY A SlovEnSKY

Program vysílá 24 hodin denně obsahuje 
zprávy, přímé přenosy i záznamy turnajů, 
instruktáže a zajímavosti z oblasti golfu. 

ČESKY

Program zabývající se výhradně 
automobilovým sportem 
a automobilismem.

ČESKY

Populární sportovní TV program – hokej, 
fotbal, tenis, basketbal, magazíny, 
zpravodajství. Vysílá také v HD.

ČESKY A SlovEnSKY

Vysílá přímé přenosy ze španělské soutěže 
LaLiga a z české Gambrinus ligy. Nabídku 
vrcholných sportů doplňuje NHL, tenis 
(ATP500) nebo ragby.

ČESKY A SlovEnSKY

Kanál zaměřený výhradně na komediální 
žánr. Vedle seriálů a filmů nabízí také 
zahraniční „stand-up shows“, většinou 
z produkce HBO bez přerušování reklamou.

ČESKY A SlovEnSKY

Klasické české a slovenské filmy.  
Známé i méně známé tituly z archívů.  
Šest celovečerních filmů denně.

ČESKY A SlovEnSKY

ČESKY A SlovEnSKY

Filmový kanál orientovaný na prověřenou 
filmovou klasiku, pozoruhodné artové 
novinky a díla z prestižních festivalů.

Nejlepší filmy ve vysokém rozlišení obrazu. 
150 nových filmů ročně.

ČESKY A SlovEnSKY

ČESKY A SlovEnSKY

Vaše domácí kino. Nevídané zážitky 
srovnatelné se sledováním filmu v kině. 
Vysílá také v HD rozlišení.

Československá filmová nostalgie –  
nejlepší československé filmy  
z 60.–80. let.

ČESKY A SlovEnSKY

MPeG-4

Nejpopulárnější panevropský sportovní 
TV program. Široké spektrum odvětví – 
fotbal, atletika, tenis, cyklistika, plavání, 
snooker a další. Program vysílá také v HD.

ČESKY

Zábavné kino pro celou rodinu – české 
a zahraniční filmy – akce, dramata, 
romantika i komedie – bez rušivých reklam.

ČESKY A SlovEnSKY

Oskarové filmy, legendy stříbrného plátna 
i současné filmové hity.

ČESKY

Lahůdka pro milovníky filmového umění. 
400 filmových premiér ročně.

ČESKY A SlovEnSKY



Placené programy

Prestižní dokumentární kanál, který Vás 
vtáhne do odhalování nejzajímavějších 
záhad přírody, techniky a vesmíru. 
V nabídce Skylinku nově také v HD.

ČESKY

Populárně-vzdělávací televizní program. 
Nejlepší dokumenty o vědě, technice, 
vynálezech, dějinách a přírodě.

ČESKY ČESKY

Nový strhující televizní program o lovu 
a rybolovu, přírodě a dobrodružství. Nejen 
pro rybáře a myslivce. 

ČESKY

V klidu svého domova můžete objevovat 
fascinující místa v nejrůznějších koutech 
světa a zároveň i získávat praktické rady  
při výběru a plánování své dovolené.

ČESKY A SlovEnSKY

Jedinečná kolekce nejkvalitnějších 
dokumentů s působivými detaily, 
neuvěřitelně živými barvami a ostrostí 
obrazu jako nikdy předtím.

Dokumentární kanál, který prostřednictvím 
HD rozlišení a nejkvalitnějších dokumentů 
přináší neopakovatelné detailní záběry ze 
světa přírody. 

AngliCKY

Přináší kvalitní dokumenty, které přispívají 
k poznání světa kolem nás. Klade důraz 
na populární vědy, dobrodružství a cesty, 
historii, přírodu, ale i na každodenní život.

ČESKY

TV kanál zaměřený na gastronomii. Na 
obrazovce představuje mezinárodní hvězdy 
jako jsou Gordon Ramsay, Nigella Lawson 
nebo Jamie Oliver.

ČESKYČESKY

Unikátní dokumentární kanál věnovaný 
živé přírodě. Lahůdka pro milovníky 
nespoutané přírody, ve které platí odvěké 
zákony přežití.

Nejlepší dokumenty z knihovny Discovery. 
Díky úžasné síle zvukového a vizuálního 
projevu se svět zdá být přístupnější, 
zajímavější a známější.

AngliCKY ČESKY

Jedinečný dokumentární program 
zaměřený na dobrodružství bez hranic – 
strhující, kontroverzní i šokující dokumenty.

ČESKY

Televizní programy zaměřené na historii 
(dokumenty, dramata, mýty, legendy, 
osobnosti) a přírodu – „Pojďte blíž“.

ČESKY A SlovEnSKY

První televizní program s českými 
a slovenskými dokumenty – nostalgické 
vzpomínky i aktuální kontraverze.

MPeG-4

Viasat HD – program vysílaný ve vysokém 
rozlišení:
06:00-18:00 – Viasat Nature HD
18:00-06:00 – Viasat History HD 

ČESKY

Programy pro diváky nad 18 let. 
Zastoupeno kanály Leo TV, Spice, Hustler, 
Daring! TV, Penthouse HD, Man-X. 
Kategorie od soft po hard core.

S PŮvodníM zvUKEM

erotika (šest programů)

Unikátní televizní program s pořady 
o historii. Od starověku po moderní dějiny, 
od válečných konfliktů po nejnovější objevy 
ve vědě a technice.

ČESKY



Placené programy

Technické vybavení pro příjem 
HDTV ze Skylinku:
•  HD televizor (ideálně Full HD,  

HD 1080p nebo alespoň HD Ready),
•  satelitní HD přijímač (MPEG-4 /  

DVB-S/S2) se satelitní anténou, 
•  dekódovací modul (v případě starších 

přijímačů bez dekodéru),
•  dekódovací karta Skylink,
•  kabel HDMI na propojení televizoru  

se satelitním přijímačem. 

Programy HDTV
•  Nestačí jen odpovídající technické 

vybavení. Také TV program musí být 
vyroben, zpracován a vysílán v kvalitě 
HDTV

•  Průkopníkem v oblasti HDTV je satelitní 
platforma Skylink, která má HDTV 
v nabídce již od října 2008. Zákazníci 
Skylinku mají přístup k největšímu 
počtu HDTV programů na celém území 
České a Slovenské republiky.

co potřebujete k tomu, abyste mohli sledovat hdtv?

Nově se prosazující formát vysílání HDTV, který se stává již standardem, má zhruba pětinásobně vyšší rozlišení než klasické SD vysílání. Tento markantní rozdíl 
vynikne zejména na plochých televizorech s větší obrazovkou. První dojem z opravdové HDTV bývá šokující – především pro množství detailů, které jsme dosud 
neměli možnost vidět. 

co je to hdtv

Disney Channel se zaměřuje na dvě věkové 
kategorie: děti ve věku 2 až 5 let a děti 
ve věku 6 až 14 let. Nabízí neodolatelně 
bohatou směs programů pro děti a mládež.

ČESKY

Televize pro nejmenší diváky. Programy 
jsou připravovány dětskými psychology 
a jsou zaměřeny na podporu harmonického 
rozvoje dítěte. 

BEz MlUvEnÉHo SlovA

Nejznámější hudební TV stanice. Reality 
show, obrázky ze života celebrit, to  
nejlepší ze současné zahraniční i domácí 
hudební scény.

ČESKY A SlovEnSKY

Program pro děti předškolního věku – 
kvalitní dětské programy bez násilí, 
netradiční vzdělávací pořady.

ČESKY

Program vysílá tu nejlepší hudbu z období 
od počátku šedesátých až do první  
poloviny devadesátých let 20. století. 

ČESKY A SlovEnSKY

CS Mini je jediný televizní program 
s českými a slovenskými krátkými 
animovanými i celovečerními filmy pro děti 
od 3 do 12 let.

ČESKY A SlovEnSKY

ČESKY A SlovEnSKY

Československá hudební nostalgie 
zastoupená všemi hudebními žánry.

MPeG-4

Program pro milovníky opery, baletu 
a vážné hudby.

S PŮvodníM zvUKEM

Hudební kanál, který přináší živé koncerty 
hudebních velikánů, přenosy z největších 
festivalů a také dokumenty a programy 
z originální produkce MTV.

AngliCKY

První hudební kanál vysílaný naživo. Nabízí 
živé vystoupení nejlepších hudebních 
umělců všech žánrů. Přináší také 
legendární „sold-out“ festivaly a koncerty.

S PŮvodníM zvUKEM

Vysílá nejznámější opery a koncerty, ve 
kterých vystupují nejvěhlasnější interpreti 
a orchestry světa. Přináší také úžasné 
taneční vystoupení a živé nahrávky.

S PŮvodníM zvUKEM

Vám nabízí pohledy na úžasné krajiny 
a nádherné scenérie přírody, kombinované 
se skvělou relaxační hudbou. Program je 
novou generací hudebních videí v HD.

S PŮvodníM zvUKEM



1. Pořiďte si komponenty pro satelitní příjem
1) dekódovací kartu Skylink
2)  satelitní anténu (optimální je 80 cm s dvojitým konvertorem LNB)
3) satelitní přijímač s certifikovaným dekodérem IRDETO
Vše získáte v prodejnách satelitní techniky nebo elektro, kde vám poradí 
a pomohou vybrat optimální řešení.
Seznam partnerských prodejen a internetový obchod Skylink najdete na  
www.skylink.cz.

2. Nainstalujte a nastavte satelitní přijímací zařízení
Pro bezchybný příjem všech programů je nutné přesné nastavení satelitní 
antény a satelitního přijímače. Pro optimální nastavení doporučujeme využít 
specializované montážní firmy. Vhodnou montážní firmu vám doporučí 
v prodejně satelitní techniky.
Pokyny pro nastavení satelitního přijímacího zařízení najdete uvnitř balení 
karty Skylink a na www.skylink.cz.

3. Zaregistrujte si svou kartu skylink
Pro řádné fungování vaší karty Skylink je nezbytně nutná registrace 
v zákaznickém systému Skylink. Bez řádné registrace dojde po 20 dnech 
od vložení karty do přijímače k přerušení příjmu programů. Registrace je 
bezplatná.
Návod jak zaregistrovat svou kartu Skylink najdete v jejím balení nebo na  
www.skylink.cz.

4. Jak získat placené programy
Volitelné programové balíčky získá každý registrovaný uživatel karty Skylink, 
který zaplatí předplatné dle aktuálního ceníku. Předplatné můžete hradit buďto
• PRAVIDELNĚ malými pravidelnými částkami měsíčně nebo 
• JEDNORÁZOVĚ vyšší částkou např. na šest nebo dvanáct měsíců dopředu
Vyberte si takový způsob platby, který vám nejlépe vyhovuje.

výměna starých karet
Většina zákazníků Skylinku vlastní přístupovou kartu, která je po technické 
stránce typu CryptoWorks. Vzhledem k tomu, že v roce 2012 skončí technická 
podpora ze strany dodavatele těchto karet, bude třeba tyto staré karty 
CryptoWorks vyměnit za nové karty typu IRDETO nebo typu IRDETO ICE.

Od 18. října 2010 proto Skylink dodává do maloobchodní sítě nový typ 
dekódovací karty pod názvem Skylink VÝMĚNA. Tato karta je určena 
zákazníkům Skylinku, kteří si zakoupili nebo plánují zakoupit nový satelitní 
přijímač s dekodérem/modulem Irdeto, ale vlastní kartu typu CryptoWorks, 
kterou nelze v novém přijímači používat. Jedná se tedy o výměnu původní 
karty typu CryptoWorks za novou univerzální kartu typu IRDETO ICE, která 
má pro uživatele tu velkou výhodu, že funguje jak v nových přijímačích 
s dekodérem Irdeto, tak v původních přijímačích s dekodérem CryptoWorks. 

Po registraci karty Skylink VÝMĚNA dojde automaticky k deaktivaci původní 
karty CryptoWorks. Programy původní karty, včetně placených, budou 
převedeny na novou kartu Skylink VÝMĚNA. Uživatel tak o žádné programy 
nepřijde, naopak získá aktuální nabídku GRATIS vč. programů Nova HD, Nova, 
Nova Cinema a slovenských programů pokud je na původní kartě neměl.

Karta Skylink VÝMĚNA je určena výhradně pro již registrované zákazníky 
Skylinku s kartou CryptoWorks. Tyto karty mají sériová čísla začínající 
0000285…, 03436… a 01976…

Karta Skylink VÝMĚNA je v prodeji za doporučenou maloobchodní cenu  
600,- Kč vč. DPH.

Neplacené programy Skylinku, které je potřeba přeladit.
Placené programy Skylinku, které je potřeba přeladit.
*TV Patriot, CETV, STIL TV a Viasat HD CZ – nové programy Skylinku.
Parametry pro naladění programů se mohou měnit. Aktuální informace na www.skylink.cz.

Jak naladit programy skylinku Stav ke dni 1. 2. 2012

Satelit 
Astra

Kmitočet 
(MHz)

Polarizace FEC Symbol. 
rychl. 

norma Pilot Programy – předvolby

23,5°E 12 525 V 3/4 27 500 DVB-S OFF ČT1, ČT2, ČT4 Sport, ČT24, Prima Family, TV Noe

23,5°E 11 836 H 5/6 27 500 DVB-S OFF STV1, STV2, Markíza, Doma, TV JOJ, JOJ PLUS, TA3, *TV Patriot

23,5°E 11 797 H 3/4 27 500 DVB-S2
8PSK ON Nova HD, Nova Sport HD, Eurosport HD, History HD, Golf Channel, Sport 2, Paprika, HBO Comedy

23,5°E 11 856 V 5/6 27 500 DVB-S2
QPSK OFF Discovery HD CZ, Brava HDTV CZ, Penthouse HD CZ

23,5°E 11 876 H 5/6 27 500 DVB-S OFF SPORT 5, Eurosport, HBO, Cinemax, CS Film, CS Mini, Daring!TV, Fishing&Hunting, LEO TV, Disney Channel, 
Discovery

23,5°E 11 895 V 5/6 27 500 DVB-S OFF TV Barrandov, Retro Music TV, TV8, Fashion TV, Viasat History, Viasat Nature,  
Viasat Explorer, Spice, NGC, NG Wild, MGM, History, duck tv, *CETV, *STIL TV

23,5°E 11 973 V 5/6 27 500 DVB-S OFF ČT HD, Nova Sport

23,5°E 12 032 H 9/10 27 500 DVB-S2
QPSK OFF Deluxe Lounge HD, Classica HD, auto moto und sport HD

23,5°E 12 070 H 3/4 27 500 DVB-S OFF Sport 1, Nova Cinema, MTV, Eurosport 2, Prima LOVE, Nova, Prima COOL, FILMBOX, FILMBOX PLUS, 
JimJam

23,5°E 12 109 H 3/4 27 500 DVB-S2
8PSK ON FILMBOX HD, HBO HD, Kino CS, DokuCS, Muzika CS, Travel Channel HD, Spektrum HD, Markíza HD,  

Film Europe Channel

23,5°E 12 109 V 3/4 27 500 DVB-S OFF Óčko

23,5°E 12 207 V 3/4 27 500 DVB-S2
8PSK ON NG Wild HD CZ, Nat Geo HD CZ, iConcerts HD CZ, MTV Live HD CZ, *Viasat HD CZ

19,2°E 12 344 H 3/4 27 500 DVB-S OFF Eurosport, Hustler

19,2°E 12 722 H 5/6 22 000 DVB-S OFF Man-X

Jak postupovat



ceník placených programů platný od 1. 10. 2011

Jak hradit placené programy

Registrace a správa služeb skylink
Zákazníci Skylinku mají k dispozici webovou aplikaci Registrace a správa 
služeb. Odkaz na tuto aplikaci najdete na hlavní stránce webu Skylink  
www.skylink.cz nebo po zadání přímé adresy  
https://registrace.skylink.cz (zabezpečená stránka).

Hlavní funkce aplikace Registrace a správa služeb
–  Registrace uživatele (kontaktní údaje – jméno, adresa, telefon, email)
–  Registrace dekódovací karty pro příjem satelitní TV, vč. možnosti 

přiregistrovat další
–  Přehled aktivovaných služeb s dobou platnosti autorizací u vašich karet 
– Historie objednávek a plateb, vč. daňových dokladů (možnost tisku)
–  Online objednání služeb s jejich okamžitou aktivací (SIPO, Inkaso z účtu, 

platební karta)
–  Objednání a registrace karty Skylink VÝMĚNA a Skylink NEXT
   

Uživatelé, kteří dosud nemají vytvořen přístup do aplikace, jej získají přes 
menu „získat přihlašovací údaje“ nebo přes zákaznický servis Skylinku.

Pokyny pro zákazníky, kteří chtějí přejít ze současné „nižší“ 
služby na službu „vyšší“
Jak je vidět z ceníku, některé „vyšší“ služby jsou složeny z jiných – „nižších“ 
služeb. KOMBI obsahuje službu MULTI, služba MULTI HD obsahuje KOMBI 
a HD PLUS. Skylink umožňuje jednoduchý přechod z nižší služby na vyšší. Stačí 
uhradit předplatné vyšší služby minimálně na jeden měsíc a platbu označit 
specifickým symbolem vyšší služby a variabilním symbolem = posledních 
10 čísel dekódovací karty. Zákazníci, kteří hradí předplatné pravidelnými 
platbami (SIPO, Inkaso z účtu…), mohou přejít na vyšší službu tak, že požádají 
Zákaznický servis Skylink o ukončení původních služeb a aktivaci nové služby.

Změna ceníku vyhrazena. Aktuální ceník je k dispozici na www.skylink.cz. Ceny jsou uvedeny včetně DPH

tv programy Předplatné na 1 měsíc Předplatné na 12 měsíců Specifický symbol

MUlti 290 Kč 3 190 Kč 133

KOMBi (pouze na kartách Irdeto a Irdeto ICE) 360 Kč 3 960 Kč 411

HD PlUS 350 Kč 3 850 Kč 651

MUlti HD (KOMBI + HD PLUS) 494 Kč 5 434 Kč 801

HBO + HBO Comedy 235 Kč 2 585 Kč 306

HBO HD + HBO Comedy (+ HBO) 285 Kč 3 135 Kč 443

HBO + HBO Comedy + Cinemax 280 Kč 3 080 Kč 388

HBO HD + HBO Comedy + Cinemax  (+ HBO) 325 Kč 3 575 Kč 281

CS Film + CS Mini 89 Kč 979 Kč 319

CS tv (Kino CS + Doku CS + Muzika CS, v MPEG-4) 90 Kč 990 Kč 201

Film europe Channel 50 Kč 550 Kč 251

Film europe Channel + CS tv 120 Kč 1 320 Kč 255

Man-X 260 Kč 2 860 Kč 311

Hustler 240 Kč 2 640 Kč 321

KOMPlet (všechny programy) 1 100 Kč 12 100 Kč 333

DRUHÁ KaRta DO DOMÁCnOSti 80 Kč 880 Kč 222

Zájemci o jednorázovou platbu za 2 – 11 měsíců uhradí částku rovnající se násobku měsíčního poplatku a počtu měsíců
variabilní symbol pro platbu = posledních deset číslic čísla dekódovací karty Skylink Číslo bankovního účtu Skylinku = 43 0843190287 / 0100

Pravidelné platby (měsíčně) Aktivace

SIPO Inkaso České pošty pro sdružené platby za služby různých dodavatelů. AKCE OKAMžITĚ

Inkaso z účtu S Vaším souhlasem můžeme z Vašeho účtu inkasovat poplatky automaticky. AKCE OKAMžITĚ

Trvalý příkaz Trvalý příkaz Vaší bance zajistí pravidelnou úhradu poplatků. do 5 dnů

–  Pro zavedení pravidelných plateb přes SIPO nebo Inkaso z účtu je třeba učinit objednávku, a to nejlépe přes web na www.skylink.cz v sekci „napište nám“ nebo po přihlášení v aplikaci 
„Registrace a správa služeb“, případně telefonicky nebo písemně na zákaznickém servisu Skylink.

–  V případě inkasa z účtu navíc zákazník žádá svou banku o jeho povolení.
–  Trvalý příkaz si můžete zařídit sami ve své bance. Platbu je třeba opatřit variabilnim symbolem (posledních 10 číslic čísla vaší dekódovací karty) a specifickým symbolem, který najdete 

v ceníku Skylink. Bankovní účet Skylink je 43 0843190287 / 0100
    AKCE – zákazníci platící prostřednictvím SiPo nebo inkasa z účtu získávají dárek ve formě jednoho měsíce předplacených služeb zdARMA

Jednorázové platby (za několik měsíců) Aktivace

Platba kartou Nejjednodušší způsob úhrady jednoráz. poplatků. OKAMžITĚ

V hotovosti u prodejce Ve vybraných prodejnách – seznam na www.skylink.cz. OKAMžITĚ

V hotovosti v Tipsportu Ve všech provozovnách sázkové kanceláře Tipsport OKAMžITĚ

GoPay Online platební metody prostřednictvím brány GoPay OKAMžITĚ

Jednorázový příkaz Standardní převod z Vašeho bankovního účtu. do 5 dnů

V hotovosti v bance Na každé pobočce Komerční banky. do 5 dnů

Poštovní poukázkou Standardní platba poštovní poukázkou typu A. do 5 dnů

–  Předplatné prostřednictvím jednorázové platby není potřeba objednávat, stačí jednoduše zaplatit příslušnou částku na bankovní účet Skylinku číslo 43 0843190287 / 0100. 
–  Platbu je třeba opatřit variabilním symbolem (posledních 10 číslic čísla vaší dekódovací karty) a specifickým symbolem (specifikace objednané služby), který najdete v ceníku Skylink.

zákaznický servis Skylink
Provozní doba:
Po – Pá  07.00 – 19.00 hod.
telefon: 595 694 310

Pro emailovou komunikaci  
používejte kontaktní formulář  
na www.skylink.cz v sekci  
„napište nám“. Vyplněním  
údajů v kontaktním formuláři nám 
pomůžete zpracovat váš dotaz či 
připomínku rychleji a kvalitněji.

Poštovní adresa ČR:
Satelitní televize Skylink
PO BOX č. 4
709 00 Ostrava 9

Skylink® je registrovaná značka M77 Link S.A. užívaná na základě licence M77 Group S.A.  
se sídlem Rue Albert Borschette 2, L-1246 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg: B 157989




