
  

 

Ceník produktu balíčků Telly Sport online   
 
Úvodní poznámky, vysvětlivky a seznam použitých zkratek  

Kód ceníku: 21.09.01.02.TSO | Název ceníku: Telly TSO 09/2021 | Platnost ceníku: od 01. 09. 2021 do odvolání ze strany Telly. 

Není-li uvedeno jinak, smlouva může být uzavřena pouze na dobu neurčitou s Předplaceným obdobím dle volby Účastníka, a to v souladu 
s ustanovením čl. 4.1 Zvláštních podmínek pro službu Telly Sport online (dále jen „ZP“). Varianty Předplaceného období jsou v souladu s čl. 2.2.10 
ZP následující: 14 Dní od Aktivace Služby (balíček Sport Online na 14 Dní), 30 Dní od Aktivace Služby (balíček Sport Online na 30 Dní), 365 Dní 
od Aktivace Služby (balíček Sport Online na 365 Dní). Smlouvu je možné uzavřít výhradně prostřednictvím Objednávkového portálu, 
dostupného na adrese moje.telly.cz. Účastník získává přístup do Objednávkového portálu založením uživatelského účtu.  

Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny ceny uvedeny vč. platné sazby DPH (aplikuje-li se podle zákona). Účastníkům jsou nabízeny a 
poskytovány pouze Programové balíčky, nikoliv jednotlivé televizní programy. Aktuální přehled TV programů v jednotlivých programových 
balíčcích naleznete na webových stránkách www.telly.cz.  

V případě služby Telly Sport online je počet Koncových zařízení na jednu smlouvu omezen na sledování Vysílání prostřednictvím 2 Zařízení s 
Telly aplikací. K balíčkům není možné zakoupení ani pronájem STB NET.  

Ceny obsahují Poplatek z převzatého televizního vysílání, který je Telly povinna hradit Státnímu fondu kinematografie (SFK) na základě 
ustanovení zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi) v 
platném znění.  

Aktuální nabídka programů služby Telly Sport online (Nabídka se může měnit v souladu s podmínkami Telly): Premier Sport HD, Premier Sport 
2 HD, Digi Sport 6 HD, Nova sport 1 HD, Nova sport 2 HD, Nova sport 3 HD, Nova sport 4 HD, Arena Sport 1 HD, Arena Sport 2 HD, FightBox 
HD, Golf Channel, Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD, ČT 1 HD, ČT 2 HD, ČT sport HD. 

Na účastníky, kteří si Telly Sport online sjednali před 1.9.2021 se tyto ceny (Předplatné) uplatní od 1. 10. 2021 
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internet; 
zobrazovací technické 
zařízení 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apod.); 
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Telly aplikace je softwarová aplikace poskytnutá společností Telly, 
použitelná k příjmu nebo přístupu ke Službě, které si 
Účastník může stáhnout v příslušných portálech a 
nainstalovat v Koncových zařízeních, přičemž 
přístup ke Službě je podmíněn zadáním 
platných Přístupových údajů dle čl. 5.2 ZP. Telly 
aplikace je podporována pro operační systémy iOS 
(chytrý telefon, tablet), Android (chytrý telefon, 
tablet), Windows10 (chytrý telefon, tablet, herní 
konzole xBox) a aplikace pro využívaní televizní 
služby Telly pro Android TV, Apple TV a Samsung 
Smart TV, LG TV, dostupné v příslušných portálech 
(Apple Store, Google Play store, Microsoft Store, 
Samsung SmartHub, LG store). 

 

Balíčky Telly Sport online 

Název balíčku Informace 
Předplatné  

/ (denní sazba /měsíční sazba) 

Sport online na 14 dní nelze přiobjednat další balíčky 200 Kč / (14,30 Kč / --) 

Sport online na 30 dní nelze přiobjednat další balíčky 250 Kč / (8,30 Kč / 250 Kč) 

Sport online na 365 dní nelze přiobjednat další balíčky 2 500 Kč / (6,80 Kč / 208,30 Kč) 

Poplatek – náhrada nákladů při vrácení přeplatku a zrušení opakované platby 200 Kč 

 


