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Cablenet: Άλλο Επίπεδο Επικοινωνίας
Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους συνδρομητές μας πως έχει ολοκληρωθεί η προγραμματισμένη μείωση των αναλογικών
καναλιών της Cablenet στις επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού και Λάρνακας.
Τα αναλογικά κανάλια που είναι πλέον διαθέσιμα είναι τα ακόλουθα:
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Με την αλλαγή ενδεχομένως να απαιτείται επανασυντονισμός της τηλεόρασης σας για λήψη όλων των καναλιών.
Παρακαλούμε όπως προβείτε στον συντονισμό με βάση τις οδηγίες της τηλεόρασης σας. Βασικές πληροφορίες σχετικά με την
διαδικασία επανασυντονισμού μπορείτε να βρείτε στο www.cablenet.com.cy/el/miosi-analogikon-kanalion/.

Ψηφιακά Μπουκέτα Τηλεόρασης
Με την εισαγωγή νέων ψηφιακών τηλεοπτικών μπουκέτων, η Cablenet κάνει την τηλεοπτική σας εμπειρία πιο θεαματική αφού
προσφέρει μέχρι και 80 συναρπαστικά κανάλια εκ των οποίων τα 23 σε υψηλή ευκρίνεια! Με πεντακάθαρη εικόνα και κρυστάλλινο
ήχο, η πλούσια τηλεοπτική γκάμα της Cablenet θα σας καταπλήξει προσφέροντας επιλογές για όλα τα γούστα σε ένα τεράστιο
πεδίο από κανάλια γενικού ενδιαφέροντος μέχρι ταινίες και σειρές, ντοκιμαντέρ, παιδικά προγράμματα, μουσική και αθλητικά.
Για τη λήψη των ψηφιακών υπηρεσιών απαιτείται αποκωδικοποιητής, τον οποίο μπορείτε να προμηθευτείτε από τα καταστήματα
της Cablenet με εφάπαξ κόστος €50 ή με μηνιαίο ενοίκιο €2 για το πρώτο σημείο μόνο.
Τα νέα εμπλουτισμένα ψηφιακά μπουκέτα είναι τα ακόλουθα:
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΜΠΟΥΚΕΤΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ

Start TV

40 κανάλια (6 σε HD)

€3

Family TV

25 κανάλια (7 σε HD)

€7,90

Premium TV

15 κανάλια (10 σε HD)

€3

Σας υπενθυμίζουμε επίσης πως με όλα τα ψηφιακά πακέτα της Cablenet και χρησιμοποιώντας τον αποκωδικοποιητή, έχετε την
δυνατότητα για χρήση των υπηρεσιών Video On Demand και Catch-up TV (απαιτείται σύνδεση διαδικτύου της Cablenet και
σύνδεση του αποκωδικοποιητή με τον αποδιαμορφωτή). Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε το 130.

Η Cablenet σας δίνει πάντα περισσότερα!
Σύντομα θα ανακοινώσουμε νέα αναβαθμισμένα πακέτα για όλους μας
τους συνδρομητές, με γρηγορότερες ταχύτητες διαδικτύου, νέες επιλογές
τηλεόρασης και ακόμη περισσότερη αξία στη σταθερή τηλεφωνία.
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