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Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie „Telewizja Teofilów B” informuje, że zostaje wyłączony standard telewizji analogowej. Wyłączenia
programów w standardzie analogowym będą przeprowadzane w dwu etapach, gdzie w pierwszym terminie
(04.06.2018 roku) zostanie wyłączonych 21 programów a w drugim (03.09.2018 roku) kolejnych 12 kanałów.
Docelowo w standardzie analogowym pozostanie 9 programów oraz 27 programów w standardzie DVB-T. Z oferty
wycofanych ze sprzedaży pakietów analogowych (Socjalny, Pomniejszony, Podstawowy) zostaną usunięte
programy:
I ETAP – 4 czerwiec 2018 roku
 Kuchnia+
[215,25 Mhz – K-11]
 HGTV
[247,25 Mhz – S-11]
 Kino Polska
[255,25 Mhz – S-12]
 TVN 24
[263,25 Mhz – S-13]
 Kino TV
[279,25 Mhz – S-15]
 Discovery Life
[607,25 Mhz – K-38]
 Eurosport 2
[623,25 Mhz – K-40]
 Domo+
[631,25 Mhz – K-41]
 MiniMini+
[639,25 Mhz – K-42]
 BBC Lifestyle
[647,25 Mhz – K-43]
 Planete+
[655,25 Mhz – K-44]
 AleKino+
[671,25 Mhz – K-46]
 Cartoon Network
[679,25 Mhz – K47]
 13 Ulica
[687,25 Mhz – K-48]
 TVN Turbo
[703,25 Mhz – K-50]
 CBS Action
[807,25 Mhz – K-63]
 MTV Polska
[815,25 Mhz – K-64]
 Discovery Channel
[831,25 Mhz – K-66]
 TLC
[839,25 Mhz – K-67]
 Discovery Science
[847,25 Mhz – K-68]
 ID
[855,25 Mhz – K-69]

II ETAP – 3 wrzesień 2018 roku
 TV Trwam
[143,25 Mhz – S-05]
 TVP Kultura
[159,25 Mhz – S-07]
 TVN 24 BiS
[223,25 Mhz – K-12]
 TVN 7
[231,25 Mhz – S-09]
 TVN Style
[239,25 Mhz – S-10]
 Polsat 2
[271,25 Mhz – S-14]
 Eurosport 1
[615,25 Mhz – K-39]
 TeleTOON+
[663,25 Mhz – K-45]
 Polsat Sport
[695,25 Mhz – K-49]
 Polsat News
[711,25 Mhz – K-51]
 Vh1
[799,25 Mhz – K-62]
 Comedy Central
[823,25 Mhz – K-65]

Jednocześnie z datą 3 września 2018 r. przesunięcia częstotliwościowe nastąpią na poniższej liście kanałów:
 TVP 3 Łódź – zmiana częstotliwości nadawania na 143,25 (S-05)
 TVP 1 – zmiana częstotliwości nadawania na 159,25 (S-07)
W związku z faktem, iż zmiana oferty programowej w analogowych pakietach telewizji kablowej stanowi istotną
zmianę warunków Umowy, to zgodnie z §25 ust. 1 i 2 REGULAMINU KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA
„TELEWIZJA TEOFILÓW B” pakiety analogowe, oferta wycofana ze sprzedaży – obowiązuje od 1 lipca 2016 r.:
1. Operator zastrzega sobie prawo do zmian postanowień zawartych w Regulaminie i Cenniku. Informacje
o planowanych zmianach postanowień zawartych w Regulaminie lub Cenniku przekazywane są przez
Operatora w formie pisemnej, nie później, niż na miesiąc przed planowaną zmianą. Zmiany postanowień są
równoznaczne z wypowiedzeniem warunków dotychczasowych, z zachowaniem miesięcznego okresu
wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
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2. Jeśli w okresie wypowiedzenia Abonent oświadczy na piśmie, iż nowych postanowień nie przyjmuje, Umowa
ulega rozwiązaniu z upływem okresu wypowiedzenia. W przypadku braku pisemnego oświadczenia,
postanowienia obowiązują strony od dnia następnego po okresie wypowiedzenia.
Abonentom pakietów analogowych przysługuje prawo do rozwiązania Umowy w terminie do 30 dni od daty
publikacji niniejszego komunikatu, jednakże nie później niż w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego pisma,
bez ponoszenia odpowiedzialności z tytułu rozwiązania Umowy. W przypadku braku akceptacji zmian przysługuje
Państwu prawo wypowiedzenia zawartej umowy. Uprzejmie informujemy, że w związku z wypowiedzeniem
umowy z powyższego powodu operatorowi nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze, a także uprawnienie do
żądania zwrotu ulgi pomniejszonej o proporcjonalną wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej
rozwiązania.

!!! Indywidualna oferta dla Państwa !!!
Z tytułu na powyższe zmiany w ofercie standardu analogowego przygotowaliśmy dla Państwa specjalną ofertę
promocyjną „jakościowy SZOK cenowy”, dzięki której możecie uzyskać dostęp do nadawanego w cyfrowej jakości
pakietu WZBOGACONEGO składającego się z 149 programów (w tym 97 w jakości HD) za jedyne 37,50 zł brutto
opłaty abonamentowej miesięcznie z gwarancją utrzymania ceny przez okres 2 lat. Pakiet WZBOGACONY jest
naszym szlagierowym produktem, z którego korzysta 85% dotychczasowych abonentów pakietów cyfrowych
w naszej sieci. Wybierając ten pakiet otrzymujecie Państwo dostęp do szerokiej gamy programów informacyjnych
(między innymi TVN24 HD, Polsat News HD, TVP Info HD, Republika HD), przyrodniczo-naukowych (między innymi
paczki Discovery, BBC, National Geographic, Viasat), sportowych (między innymi Eleven-y, Eurosport-y, Polsat-y
Sport, TVP Sport), dziecinnych (między innymi MiniMini+,Cartoon Network, DaVinci, Disney Channel) i wiele innych.
W ramach przedstawionej oferty wyposażymy Państwa telewizor w niezbędny sprzęt do odbioru jakości cyfrowej
tj. dekoder lub moduł CAM wraz z kartą dekodującą). Każdy kolejny odbiornik w lokalu można rozbudować o
dostęp do telewizji cyfrowej za cenę 5 zł miesięcznie (tzw. Multiroom) lub korzystać z bezpłatnie dostępnych
programów uzupełniających tj. po dacie 3.09.2018 roku – 9 programów analogowych oraz 27 w standardzie DVB-T.
Niebawem pojawi się w Państwa skrzynkach pocztowych nowa oferta STTB – naprawdę warto do niej zajrzeć.

Jeśli zainteresowała Państwa nasza oferta przygotowana indywidualnie dla WAS zapraszamy do:
BOK Łódź – Al. Pasjonistów 4 | tel. 42 652 88 14
BOK Pabianice – ul. Smugowa 8A | tel. 42 307 20 08
Zarząd Stowarzyszenia „Telewizja Teofilów B”

