BASIC SK

Balíček rozširujúci základný balíček Štart. Optimalizujte zábavu a cenu balíčkom BASIC. Veľmi
vhodne rozširuje základné slovenské kanály o stanice zamerané na ﬁlmy, dokumenty, šport a
celú rodinu bez zbytočných výdavkov na zvlášť spoplatnené kanály. Vďaka BASIC sa celá Vaša
rodina bude môcť vždy pozerať, na čo bude chcieť. Súčasťou balíčku je ﬁlmotéka.

12,99 € /mesiac

Cartoon Network HD
HD

Nova Sport 1
HD

Nova Sport 2
HD

JOJ Cinema
HD

Óčko HD
HD

Oblíbené animované seriály,

Nova Sport je český športový

NOVA Sport 2 sa zameriava

Romatika, drama i komedie.

HD - pouze balíčky Basic a

postavičky a hrdinové.

kanál, ktorý vysiela zápasy

na športy, ktoré si zatiaľ

Všechny osvedčené ﬁlmové

vyšší

Premier League, Ligue 1, NF…

získali obrovskú popularit…

klasiky na jednom kanálu.

Óčko STAR HD
HD

Óčko EXPRES HD
HD

Óčko BLACK HD
HD

AXN

AXN Black

Dobrodružné seriály,

Ponúka hrdinov

premiéry.

každodenného života, cez
dobrodruhov až po jedinc…

AXN White
AXN White ponúka seriály a

Travelxp
HD

ﬁlmy zo Spojených štátov aj

Cestovatelský kanál.

Európy. Kriminálne…

FilmBox

National Geographic

Filmy a seriály z prednej

Strhujúce dokumenty o

európskej ﬁlmovej databázy.

vede, technológii a prírode.

National Geographic
Wild
HD
Vzrušující záběry divoké
přírody ze všech koutů
světa.

Animal Planet

National Geographic
HD

HD

Spektrum
HD

Pôsobivé dokumenty o
divokých zvieratách aj
príbehy o domácich…

HD

Viasat History
HD

Eurosport
HD

Zajímavosti ze světa vědy a

Dokumentární pořady

techniky.

zaměřené na dějiny a

programami - atletika,

historické události.

cyklistika, tenis, motošport…

Strhující dokumenty o vědě,
technologii a přírodě ve

Ikona medzi športovými

vysokém rozlišení.

Eurosport2
HD

Sport1
HD

Sport2

Arena sport 1

HD

HD

Auto Motor Sport
HD

Druhý program Eurosportu

Nejlepší z evropského

Více sportu, více fotbalu,

Výber z európskych

AUTO MOTOR SPORT je

sa viac zameriava na futbal.

fotbalu, fotbalových

více přímých přenosů, to je

futbalových líg, atletiky,

jedinečný svojím obsahom,

kvaliﬁkací, hokejové KHL …

Sport2.

tenisu, hádzanej a ďalšíc…

ponúka divákom a…

Golf Channel
HD

Film Europe
HD

Oddychovo zameraný

Kanál úplne venovaný golfu.

Výhradne európska

Prenosy z turnajov, golfové

ﬁlmograﬁa s výberom toho

lekcie a spravodajstvo.

najkvalitnejšieho.

Cartoon Network CZ

Relax

Cartoon Network EN

Rebel
Hudební kanál věnový rocku.

program televíznej skupiny

rockové scény. 24 hodin…

Nickelodeon

Oblíbené animované seriály,

Obľúbené animované

Špecializuje sa v zmesi

Kanál plne venovaný deťom

postavičky a hrdinové.

seriály, postavičky a

klasickej a súčasnej

aj tým väčším.

hrdinovia.

Stanice pro všechny
příznivce klasiky i moderní

Pohoda. Filmy, seriály,…

Boomerang

VH1

animovanej tvorby pre…

Československo /
Be2Can
HD
Známa aj menej známa
česká a slovenská ﬁlmová
produkcia.

Jim Jam
Detský kanál s príbehmi pre
tých najmenších.

Minimax
HD

Baby TV
Dětské pohádky a hry.

Detský program s
množstvom seriálov a
príbehov pre mladšie…

Discovery

Discovery : TLC

Informácie z oblasti vedy,

Kanál určený predovšetkým

vynálezov, prírody aj

ženám. Životný štýl, rodina,

histórie, podané pútavou…

skutočné príbehy, rodinn…

Discovery Science
HD

Discovery Turbo Xtra
Program prináša to najlepšie

Poučné dokumenty z oblasti
vedy a výskumu.

z histórie, kultúry,
skutočných príbehov,…

Investigation
Discovery
HD

CNN

TV5MONDE

Medzinárodné spravodajstvo
po celý deň.

Filmy, dokumenty, šport a
kultúra na prestížnom
francúzskom programe. 2…

Zločiny a ich vyšetrovanie,
vyšetrovacie metódy.

Film+

Panorama Malinô
Brdo

HD
Filmový kanály s ﬁlmy a
seriály všech žánrů z české i
zahraniční produkce.

RiK

AMC
HD

HD

AMC je americká komerčná
stanica, ktorá vysiela
prevažne klasické hrané…

Deluxe Music
Špecializuje sa na pestrú

MTV
To najlepšie z populárnej

škálu hudobných štýlov. Cez

hudby, novo v českom

deň ponúka viac populárn…

podaní z produkcie rodin…

