
 Multilicence 
Skylink Multilicence - nová služba od společnosti M7, která umožňuje sledovat programy ze satelitu 
více účastníkům, pouhým naladěním na televizoru s FULL HD rozlišením, bez nutnosti řešení 
přechodu na normu DVB-T2 HEVC H.265, bez nutnosti změny původního kabelového rozvodu, bez 
použití set-top boxu nebo satelitního tuneru. 
 
Tato služba je určena pro bytová družstva, družstva vlastníků nemovitostí i jiné organizace, lázně, 
rekreační centra, apod.  

Jak to funguje? 
 
Na budovu se umístí satelitní parabolická anténa a satelitní signál se pomocí hlavní stanice Anttron 
dekóduje a převede na běžně naladitelné kanály DVB-T nebo C. Signál lze přisloužit k libovolnému 
původnímu rozvodu. 
 
Vybrané převedené programy jsou v rozlišení FULL HD, tedy v nejkvalitnějším dostupném vysílaném 
rozlišení (1920x1080).  

Co to stojí? 
 
1. Umístění satelitní antény 
Pokud parabolu nemáte, je nutné umístit satelitní anténu, pomocí libovolného stožáru s držákem, dle 
místních dispozic a dotáhnout koaxiální kabely do místa hlavního rozvodu STA. 
 
2. Rozšíření STA o hlavní stanici Anttron 
 Nabízíme výběr ze tří základních variant – viz. tabulka 

+ rozšířená nabídka pro náročného diváka Premium 

Hlavní stanice – příklad z výběru nabídky BASIC  
Programy TRM342CI DTV3Rack DTVRack

ČT 1 HD ✔ ✔ ✔

ČT 2 HD ✔ ✔ ✔

ČT 24 HD ✔ ✔ ✔

ČT D/art HD ✔ ✔ ✔

ČT Sport HD ✔ ✔ ✔

Filmbox ✔ ✔ ✔

Nova HD ✔ ✔ ✔

Nova Cinema HD ✔ ✔ ✔

Prima HD ✔ ✔ ✔

Prima Comedy Central ✔ ✔ ✘

Prima LOVE ✔ ✔ ✔

Nova Action HD ✘ ✔ ✔

Prima COOL HD ✘ ✔ ✔

Prima MAX HD ✘ ✔ ✔

Prima ZOOM HD ✘ ✔ ✔

JOJ Family HD ✘ ✘ ✔

Kino Svět ✘ ✘ ✔

Markíza International ✘ ✘ ✘

Barrandov HD ✘ ✘ ✘

Kino Barrandov HD ✘ ✘ ✘

Barrandov Plus HD ✘ ✘ ✘

Programů celkem až 12 až 16 až 16
 
 



Ceny hlavních stanic, včetně instalace  
Hlavní stanice, vč. příslušenství 35 000 40 000 65 000
Parabola, vč. přísl. a instalace 7 000 7 000 7 000
Montážní skříň vč. příslušenství 2 400 2 400 2 400
Svodiče bleskových proudů 8 400 8 400 8 400
Programování hlavní stanice 10 000 10 000 10 000
Dálková správa vč. instalace 5 000 5 000 5 000
Kontrola do 100 zásuvek 8 000 8 000 8 000
Celkem bez DPH 75 800 80 800 105 800
Hlavní stanice – příklad výběru nabídky PREMIUM  

Programy DTVRack
ČT 1 HD ✔

ČT 2 HD ✔

ČT 24 HD ✔

ČT D/art HD ✔

ČT Sport HD ✔

Nova HD ✔

Nova Cinema HD ✔

Prima HD ✔

Prima Comedy Central ✘

Prima LOVE ✘

Nova Action HD ✔

Prima COOL HD ✔

Prima MAX HD ✔

Prima ZOOM HD ✔

JOJ Family HD ✔

Barrandov HD ✔

Kino Barrandov HD ✔

Barrandov Plus HD ✔

Sport 5 ✔

Eurosport 1 HD ✔

Eurosport 2 HD ✔

Nova Sport 1 HD ✔

Nova Sport 2 HD ✔

Golf Channel ✘

Arena Sport ✘

Viasat Explore ✔

Viasat History ✘

Viasat Nature ✘

AXN ✔

FilmBox Plus ✘

FilmBox Extra HD ✔

Film Europe HD ✘

Programů celkem až 24
Cena hlavní stanice, včetně instalace  
Hlavní stanice, vč. příslušenství 75 000
Parabola, vč. přísl. a instalace 7 000
Montážní skříň vč. příslušenství 2 400
Svodiče bleskových proudů 8 400
Programování hlavní stanice 10 000
Dálková správa vč. instalace 5 000
Kontrola do 100 zásuvek 8 000
Celkem bez DPH 115 800
 



 
3. Poplatky 
 
 
Poplatky Skylink za každou bytovou jednotku (zásuvku).  
 
 
Poplatky jsou účtovány předem na 12 měsíců. 
 
 
Poplatky: Basic měsíčně ročně 

 

za každou za každou 
 

Počet přípojek přípojku přípojku 
 

10 - 40 45 540  
41 - 100 30 360 

 

101 - 200 25 300 
 

201 - 500 23 276 
 

Ceny jsou bez DPH   
 

 
 
Poplatky: Prémium měsíčně ročně 

 

za každou za každou 
 

Počet přípojek přípojku přípojku 
 

5 - 100 130 1560 
 

Ceny jsou bez DPH   
 

 
 

Ochrana programu a dálková zpráva 
 
Zvolenou a odsouhlasenou programovou nabídku nelze měnit bez souhlasu Skylink, 
konfigurace je ochráněna kódem a přístup k ní má pouze naše certifikovaná společnost. 
Po připojení hlavní stanice k internetu je možná dálková správa a kontrolní dohled. 

 
Jak získat více informací 
 
Všechny další dotazy Vám rádi zodpovíme, neváhejte nás kontaktovat! V případě zájmu, pro 
vás připravíme individuální nabídku. 
 
                                                   
 
        Přijímací technika s.r.o.   
        Bělohorská 238/85 
        169 00 - Praha 6 
  

Tel.: +420 299 144 644 
Mob.: +420 720 519 319 

obchod@prijimacitechnika.com 
www.prijimacitechnika.com 

 



 
 
 
 
 
Vyloučení odpovědnosti 
 
Dodavatel neodpovídá za obsah nebo užívání Televizních služeb a nepřijímá za ně jakoukoli 

odpovědnost. 
 
Dodavatel neodpovídá za nerušenou dodávku a/nebo užívání Televizních služeb. 
 
Dodavatel má právo provádět změny ve způsobu dodávky televizních signálů, jestliže budou důvodem 
takových změn zákonné požadavky, požadavky modernizace, požadavky z hlediska bezpečnosti nebo 
požadavky stanovené poskytovateli televizních programů. Jestliže takové změny odůvodněně povedou 
k nákladům nebo investicím na straně zákazníka, které budou nezbytné pro pokračující přijímání 
televizních signálů, má zákazník právo ukončit platnost smlouvy k datu, ke kterému takové změny 
nabudou účinnosti. 
 
Dodavatel neodpovídá za žádné přímé nebo nepřímé škody, bez ohledu na jejich označení nebo 
důvod, vyplývající z jakéhokoli neplnění, částečného neplnění nebo neplnění ve stanovené lhůtě, nebo 
spojené s takovým neplněním jakéhokoli závazku, pokud taková škoda nebyla způsobena úmyslně 
nebo hrubou nedbalostí. 
 
Dodavatel nepřebírá žádnou odpovědnost v případě, že bude užívání Televizních služeb bránit 
nedostatek technických zařízení u zákazníka a/nebo vady v technických zařízeních zákazníka a/nebo 
(jiné) technické závady nebo výpadky způsobené zákazníkem. 


