NEA - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016

Αλλαγή ημερομηνίας μείωσης αναλογικών καναλιών
Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους συνδρομητές μας ότι η ημερομηνία μείωσης των αναλογικών καναλιών μετατίθεται
από την 1η Μαρτίου 2016 στη 18η Απριλίου 2016.
Συμβαδίζοντας με τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις, από τον Ιούλιο του 2015, προχωρήσαμε στην εισαγωγή νέων
ψηφιακών τηλεοπτικών μπουκέτων, προσφέροντας έτσι πεντακάθαρη εικόνα, περισσότερα κανάλια υψηλής ευκρίνειας και
κρυστάλλινο ήχο για μια ολότελα βελτιωμένη τηλεοπτική εμπειρία. Ανακοινώσαμε επίσης ότι θα προβούμε στη μείωση των
αναλογικών καναλιών που εκπέμπουμε για να δημιουργηθεί χώρος στο δίκτυο για νέες προσθήκες ψηφιακών καναλιών,
καθώς και χώρος για ακόμη πιο γρήγορες υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης.
Τα νέα εμπλουτισμένα ψηφιακά μπουκέτα τηλεόρασης συμπεριλαμβάνουν μέχρι και 80 συναρπαστικά κανάλια εκ των οποίων
μέχρι 23 είναι υψηλής ευκρίνειας. Αυτή η πλούσια τηλεοπτική γκάμα συμπεριλαμβάνει κανάλια διαφόρων κατηγοριών
διαλεγμένα για να ικανοποιήσουν όλα τα γούστα των συνδρομητών μας.
Τα νέα μας τηλεοπτικά μπουκέτα είναι τα ακόλουθα:
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΜΠΟΥΚΕΤΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ

Start TV

40 κανάλια (6 σε HD)

Family TV

65 κανάλια (13 σε HD)

Premium TV

80 κανάλια (23 σε HD)

Το τηλεοπτικό μπουκέτο Start TV είναι διαθέσιμο δωρεάν σε όλους τους συνδρομητές των οποίων τα πακέτα συμπεριλάμβαναν
την υπηρεσία cableview (αναλογική τηλεόραση) τον Ιούλιο 2015. Όλοι οι συνδρομητές μας με καλωδιακά πακέτα μπορούν να
αναβαθμίσουν την υπηρεσία τους εύκολα και γρήγορα σε οποιοδήποτε άλλο τηλεοπτικό μπουκέτο επιθυμούν.
Όλα τα νέα τηλεοπτικά μπουκέτα χρειάζονται αποκωδικοποιητή, τον οποίο οι συνδρομητές μας μπορούν να προμηθευτούν από
τα καταστήματα μας με εφάπαξ κόστος €50 ή με μηνιαία χρέωση €2 για το πρώτο σημείο μόνο.
Περισσότερες πληροφορίες για όλα τα πακέτα μας και λεπτομέρειες για τα κανάλια που συμπεριλαμβάνονται στα νέα
τηλεοπτικά μπουκέτα μπορείτε να βρείτε την ιστοσελίδα www.cablenet.com.cy ή τηλεφωνικώς στο 130.

Για οδηγίες εγκατάστασης του αποκωδικοποιητή καθώς και οδηγίες ενεργοποίησης των
υπηρεσιών VOD και Catch-Up TV επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο
www.cablenet.com.cy/el/ipiresies/tv-services/odigos-egkatastasis-apokodikopiiti/
και
www.cablenet.com.cy/el/energopoiisi-ipiresias-vodcatch-up-tv/ αντίστοιχα.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε επίσης να καλέσετε στο 130.
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