
SPOLEČNÁ ANTÉNA 
PRO VÁŠ BYTOVÝ DŮM 
NEBO HOTEL?
Jednoduše od Skylinku! 

 JednoduchéŘEŠENÍ KONCE DVB-T

Řešíte příjem televize a rozhlasu pro váš bytový dům, 
hotel nebo penzion? Skylink to zvládne vše jednou jedinou anténou! 

JAKÉ JSOU VÝHODY?
   Žádný hromadný nákup televizorů 

nebo set-top boxů do jednotlivých bytů
  Využití stávajících televizních rozvodů
  Široký výběr programů v HD kvalitě 

  Špičková kvalita obrazu a zvuku
  Nízká cena
  Odborný servis a ochota samozřejmostí

www.skylink.cz

PROČ PRÁVĚ SKYLINK?
Jsme největším poskytovatelem satelitního a internetového televizního vysílání v České a Slovenské republice se 
100% pokrytím. Více než 1 500 000 spokojených zákazníků Skylinku si vybírá z největší nabídky placených 
televizních programů. Nová služba Skylink Multilicence nyní umožní sledovat programy ze satelitu více účastníkům 
současně pouhým naladěním na televizoru s FULL HD. 



VYŘEŠTE DVB-T JEDNOU PRO VŽDY  
PŘÍJMEM SATELITNÍHO VYSÍLÁNÍ  
DO SPOLEČNÉ TELEVIZNÍ ANTÉNY!
Jak jistě víte, dosavadní DVB-T vysílání brzy skončí. Přechod na nový standard 
DVB-T2 však pro většinu diváků znamená investovat do nového set-top boxu nebo televize.

Je to však opravdu nutné? 

Co přece jenom zachovat společnou televizní anténu, a navíc si své oblíbené televizní 
programy užívat v té nejvyšší kvalitě? Nemusíte vše měnit od základů. Nemusíte se bát 
zbytečných starostí se zařizováním. Stačí, když si necháte stávající anténu připojit na 
zdroj signálu satelitní televize Skylink!

Co budete potřebovat?
—  Na budovu naši odborníci umístí satelitní parabolickou anténu. Satelitní signál se 

pomocí hlavní stanice dekóduje a převede na běžně dostupné programy v DVB-T.  
Pro rozvod signálu lze použít původní rozvody

—  Provozovatel společné televizní antény uzavře smlouvu pro využívání služby Skylink 
Multilicence a objedná si instalaci příslušného technického zařízení. Obojí zajistí 
autorizovaný prodejce služby Skylink Multilicence.

Výhody řešení
— Využití stávajících televizních rozvodů
—  Žádný nákup nových televizorů  

nebo set-top boxů
— Jednoduché řešení konce DVB-T
—  Programy jsou v rozlišení FULL HD 

(1920×1080 nejkvalitnější dostupné 
rozlišení)

Po prohlídce Vašeho objektu a doladění podrobností (umístění paraboly, rozvaděče, 
délku kabeláže) Vám navrhneme nejvhodnější řešení a připravíme konkrétní cenovou 
nabídku na základě Vašich požadavků. 

V případě dalších otázek nás neváhejte kontaktovat na telefonu 778 466 635  
– pan Mario Škaloud.
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