
SATELITNÍ A POZEMNÍ TELEVIZNÍ SYSTÉMY PRO 
PANELOVÉ A BYTOVÉ DOMY

NÁVRHY - PROJEKTY - REALIZACE 

VYSOKOKAPACITNÍ ROZVODY DIGITÁLNÍCH
TV SIGNÁLŮ DVB-T/T2 A DVB-S/S2

Ičo: 25743635                      Rožmitál p. Tř. - V sadech 282                     tel.: 608 220 420

RADIOSERVIS S.R.O.

Speciální volitelné satelitní programy jsou placené. Programová nabídka se může měnit a rozšiřovat v závislosti na poskytovatelích vysílání v ČR!
 Povinnost platby zákonem stanovených koncesionářských poplatků není nijak dotčena. Platba SERVISNÍHO POPLATKU v aktuální výši zavedeného

 v ČR a SR poskytovatelem satelitního vysílání SKYLINK od 1. 9. 2012 je určena jejho vnitřními předpisy a např. v případě připlácení si speciálních
 hrazených programů se neplatí.  - podrobnosti naleznete na www.skylink.cz. 

Příjem pozemního digitálního signálu je bezplatný. 

 již od

měsíčně

SLEDUJTE TV *

*info

0.-Kč

-Komplexní řešení příjmu TV v malých a velkých budovách.
-Řešení přechodu na DVB-T2 standard.
-Velmi rozsáhlá programová nabídka.
-Možnost využívat stávající DVB-T a DVB-S přijímače.
-Přímé rozvody se zachováním všech doplňkových služeb.
-Bez degradace a konverzí signálů.
-Špičková kvalita, profi komponenty, HD rozlišení obrazu.
-Rozvody až pro několik set účastníků.
-Pro SVJ právně “čisté” systémy bez sdílení dekódovacích
 karet a pod.
-Fasády bez antén a parabol
-Nově systémy volitelně i s příjmem digitálních DAB+ rádií.
-Realizace systémů od návrhu po předávací protokol.
-Řádná smlouva a dokumentace. Prodloužené záruky.
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bytové domy

řešení přechodu příjmu na  DVB-T2včetně



Výhody pro vás:

-Neplatíte žádné měsíční poplatky za pronájem systému - systém je  100% majetkem investora (SVJ, BD apod)!

-Systém přímého rozvodu digitálních signálů bez jakýchkoliv konverzí, převodů a degradace!  
-Špičková kvalita příjmu včetně zachování všech výhod digitálního signálu (EPG, HbbTv, digitální rádia atd...).
-Možnost příjmů stanic v HD rozlišení. 
-Nejširší dostupná nabídka TV programů a rádií. Stovky až tisíce cizojazyčných programů zdarma.
-Možnost připlácet si speciální programy v českém jazyce. 
-Možnost určení si přijímaných satelitních družic. 
-Bezproblémová dostupnost satelitního signálu na 100% území ČR.
-Nevyužíváme zastaralé kabelové rozvody nevhodné pro současné moderní technologie!
-Možnost volit mezi standardními a profi (záruka 4 roky) komponenty pro realizaci daného projektu.
-Estetický přínos - dům bez parabol a antén. Snadné zateplování.
-Lidé mohou svobodně volit mezi satelitním a pozemním příjmem TV, nebo jejich kombinací. Nejsou tak
 omezováni ve své volbě druhu příjmu televizních signálů a mohou si připojit více TV v domácnosti. 
-Stávající satelitní i pozemní přijímače, jež nájemníci vlastní a používají, je možné připojit na nově vzniklý rozvod 
 a dále používat!

Jsme tu pro vás:

-Na základě vašich požadavků pro vás zpracujeme cenovou kalkulaci, návrh systému, technickou dokumentaci a 
 celý systém “NA KLÍČ” zhotovíme. Samozřejmostí je zajištění následného servisu rozvodu v plném rozsahu.
-Navštívíme vás v místě realizace a pomůžeme s návrhem systému tak, aby byl maximálním  přínosem pro
 obyvatele domu za optimální pořizovací cenu...
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SATELITNÍ STA s kombinací DVB-S/S2 a DVB-T/T2 signálu 

Kopírování, nebo použití textů a obrázků, nebo i jen jejich částí je bez písemného souhlasu f. RADIOSERVIS s.r.o. zakázané.

DALŠÍ INFORMACE A FOTOGALERIE NA

WWW.RADIOSERVIS.CZ
Tel.:

608 220 420

Na našem Webu naleznete formulář po jehož

vyplnění pro Vás zpracujeme orientační cenu.

ukázka z instalací

Poznámky:
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