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Kraśnik, 30 maja 2016 r.

Szanown(y/a) Pan(i) Abonent Telewizji Kablowej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku

Dotyczy: Zawiadomienie o zmianie oferty programowej telewizji kablowej.

W związku z koniecznością odnowienia umowy na nadawanie grupy programów Telewizji Polsat,
która się zbiegła ze zmianą strategii sprzedażowej nadawcy, występuje konieczność dokonania zmian
w ofertach programowych naszej telewizji analogowej i cyfrowej.

Nowa oferta handlowa Telewizji Polsat umożliwia nam: wprowadzenie do naszej oferty
analogowej i cyfrowej nowego programu Polsat News oraz wprowadzenie nowych programów do oferty
cyfrowej. Dodatkowo mamy możliwość zamiany 8 programów dotychczas nadawanych
w standardzie SD na nadawanie w HD. Powyższe zmiany uzyskujemy za korzystną dla nas zryczałtowaną
stawkę abonamentową, jednak z uwarunkowaniami dotyczącymi umieszczenia programów w pakietach
programowych.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza Spółdzielni w dniu 30 maja 2016 zatwierdziła Uchwałą
nr 24/2016 zmianę oferty programowej:
a) analogowej telewizji kablowej (załącznik nr 1) następująco:

 w pakiecie TVK-MINI - program TVN 7 zostanie zastąpiony programem TV 4,
 w pakiecie TVK-MIDI - programy TV 4 i TVN 7 zostaną zamienione miejscami oraz
zwiększamy ofertę o dostęp do cyfrowego programu Polsat HD,

 w pakiecie TVK-MAXI - programy TV 4 i TVN 7 zostaną zamienione miejscami oraz
zwiększamy ofertę o dostęp do cyfrowego programu Polsat HD, natomiast program Polsat Cafe
zostaje zastąpiony nowym programem Polsat News;

b) cyfrowej telewizji kablowej (załącznik nr 2) następująco:
 w pakiecie DTV-MINI – zmiana programu TV4 na wersję w HD,
 w pakiecie DTV-MIDI – zmiana programu TV4, Polsat i Polsat 2 na wersję w HD,

program TVN 24 BIS zostaje przeniesiony do pakietu DTV-BASIC, natomiast w jego miejsce
zostanie wprowadzony nowy program Belsat TV ,

 w pakiecie DTV-MBASIC (zawiera pakiet analogowy MAXI oraz cyfrowy MIDI)
– w nadawaniu analogowym: programy TV 4 i TVN 7 zostaną zamienione miejscami, natomiast
program Polsat Cafe zostanie zastąpiony nowym programem Polsat News.
W nadawaniu cyfrowym program TVN 24 BIS zostaje przeniesiony do pakietu DTV-BASIC,
natomiast w jego miejsce zostanie wprowadzony nowy program Belsat TV. Dodatkowo
zmieniamy nadawanie programów TV 4 i Polsat 2 na nadawanie w standardzie HD oraz
zwiększamy ofertę o następujące programy cyfrowe: Polsat HD, Deutsche Welle Deutsche
iMuzo TV.



 w pakiecie DTV-BASIC – rozszerzenie oferty o 10 następujących programów: Polsat HD,
Belsat TV, Deutsche Welle Deutsche, Muzo TV, Nickelodeon Polska, Polsat News HD,
NTV MIR, Polsat Romans, Hip Hop TV, Disco Polo Music. Dodatkowo: TV 4, Polsat 2,
Polsat Film, Polsat Cafe, Polsat Play i Comedy Central Polska rozpocznie nadawanie
w standardzie HD.
Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku akceptacji zmian, polegających

na zmniejszeniu Oferty Programowej Telewizji Kablowej przysługuje Pani/Panu prawo odstąpienia
od zawartej Umowy Abonenckiej o Świadczenie Usług w terminie 14 dni od daty otrzymania
niniejszego powiadomienia. W przypadku skorzystania z tego prawa Umowa abonencka ulega
rozwiązaniu z końcem okresu rozliczeniowego, w którym zostało złożone oświadczenie.

Aktualne oferty programowe dostępne są również na każde żądanie Abonenta w Punkcie Obsługi
Abonentów Spółdzielczej Telewizji Kablowej, Internetu i Telefonii przy ul Klonowej 5.

Niniejsze zawiadomienie zostanie dostarczone Państwu na adres podany w Umowie Abonenckiej
oraz zostanie umieszczone na naszej stronie internetowej: www.mkrasnik.pl, dostępnej również ze strony:
www.sm-metalowiec.com.pl.

Z poważaniem:

Załączniki:
1.Oferta programowa telewizji analogowej;
2. Oferta programowa telewizji cyfrowej.


