Preklopite na SUPERTV
in prihranite!
Brezžični internet, televizija, telefonija

Trojček
že od

32 €

AKCIJA

Za nove naročnike prvo leto le
*

19 EUR/mesec

Ni stroškov priključnine.
Odkupimo pogodbeno vezavo drugega ponudnika.

SUPER 4

združite vse storitve v en račun

(TV, internet, fiksna in mobilna telefonija)
že od

55 EUR/mesec

SUPERTV je nov ponudnik širokopasovnega brezžičnega interneta, televizije in telefonije na
območju Ljubljane z okolico. Storitev je dostopna vsem s prostim pogledom na Krim.
Hitri internet do 15 Mb/s, 100 najbolj priljubljenih TV programov, mobilna TV s časovnim
zamikom in brezplačni telefonski klici znotraj omrežja v paketih Trojček že od 32 EUR na mesec.

Kaj je SUPERTV?

Brezžična storitev SUPERTV je alternativa kabelskim omrežjem za internet, televizijo in
telefonijo na področju Ljubljane in okolice.
Na lokacijah, kjer ni možnosti kvalitetnih telekomunikacijskih storitev ali so obstoječe predrage,
je SUPERTV prava izbira.

Kaj vključuje priklop?

Vso potrebno opremo za internet, televizijo in telefonijo zagotovi SUPERTV brezplačno.

Ob izklopu POP TV in KANAL A programov januarja 2017 pri nas programi zagotovljeni.
*Velja ob 24 mesečni vezavi

051 373 363, 051 654 881

www.super-tv.si info@super-tv.si

Paketi Trojček

Telefonija

Televizija

Internet

M

L+

Najcenejši paket

Uravnotežena izbira

4/1 Mb

10/2 Mb

XL+

Premium vsebine
Do

+ WiFi

15/4 Mb
+ WiFi

100*

100*

100*

TV programov
10 v HD
1 sprejemnik

TV programov
10 v HD
1 sprejemnik

TV programov
10 v HD
1 sprejemnik



Mobilna TV
s časovnim zamikom 72h





32

36

€/mesec

€/mesec

Mobilna TV s časovnim zamikom 72h (za paket M in L)

 90 min

brezplačnih klicev v vsa
slovenska fiksna omrežja

45

€/mesec

3 €/mesec
3,50 €/mesec

Dodatni HDTV sprejemnik

Ponudnik telefonije je Detel Global. Storitev je možna, kjer obstajajo tehnične možnosti za priklop. Pridružujemo si pravico do spremembe programske
sheme. Vsa oprema je dana v brezplačno uporabo in je last operaterja. Cene so v EUR z DDV.

Priključnina
Časovna vezava

Brez vezave

24 mesecev

Cena priklopa

150 €

60 €

Strošek priklopa vključujejo prihod tehnika, opremo, namestitev in vzpostavitev delovanja. Dodaten material se računa po ceniku. Vsa oprema je dana v
brezplačno uporabo in je last operaterja.
* Trenutno 80 TV programov, začetek 2017 - 100 TV programov.
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