
Všechny oblíbené  
české programy 

doplněné o praktické 
videofunkce

Pestrá kolekce stanic 
různých žánrů,  
z toho více než  

polovina v HD kvalitě

Kompletní nabídka 
všech stanic,  

včetně prémiových,  
za skvělou cenu

40+ HD programů 70+ HD programů 90+ HD programů 

Videotéka 
lze přiobjednat za 99 Kč

Videotéka 
v ceně

Videotéka 
v ceně

Videotéka 
Lze přiobjednat za 199 Kč  

vč. programů HBO, HBO2, HBO3.  
Akce: 1. měsíc zdarma.

Videotéka 
Lze přiobjednat za 199 Kč  

vč. programů HBO, HBO2, HBO3.  
Akce: 1. měsíc zdarma.

Videotéka
 a 
v ceně

Balíčky k tarifu KLASIK

Balíčky k tarifům Klasik a Komfort

HBO 
(nejnovější filmy a seriály)

CINEMAX 
(filmy všech žánrů)

199 Kč 
měsíčně

99 Kč 
měsíčně

Sport mini Darwin mini 
(dokumenty)

Relax mini 
(filmy, dětské programy)

Brand Guide

HD LOGO ON LIGHT BACKGROUND CMYK 

Vodafone TV / 0504 / Vodafone TV

Přehled tarifů Vodafone TV Přehled volitelných balíčků

RELAX 
(filmy a pořady pro děti)

99 Kč 
měsíčně

MUSIC 
(hudební pořady)

99 Kč 
měsíčně

KOKTEJL 
(filmy a dokumenty)

99 Kč 
měsíčně

SUPERFILM 
(nejoblíbenější kanály)

249 Kč 
měsíčně

SPORT 
(sportovní přenosy)

249 Kč 
měsíčně

18+ 
(vhodné od 18 let)

199 Kč 
měsíčně

DARWIN 
(dokumenty)

99 Kč 
měsíčně

FILMBOX 
PREMIUM

99 Kč 
měsíčně

KLASIK
55+ programů

KOMFORT
110+ programů

KOMPLET
130+ programů

300 Kč
měsíčně

Cena je uvedena včetně  
pronájmu set-top boxu

600 Kč
měsíčně

Cena je uvedena včetně  
pronájmu set-top boxu 

150 Kč
měsíčně

Cena je uvedena včetně  
pronájmu set-top boxu

Jen k tarifu Klasik si můžete zdarma vybrat jeden z balíčků mini. V  tarifech Komfort a Komplet najdete všechny programy z balíčků mini. 

Z těchto balíčků si můžete vybrat, pokud máte tarify Klasik nebo Komfort nebo o nich uvažujete. K balíčkům HBO a Superfilmu vám 
navíc přihodíme i HBO GO zdarma. V tarifu Komplet už všechny balíčky najdete, takže si nemuste lámat hlavu tím, které si vybrat.

Jak sledovat Vodafone TV

Pohodlí na prvním místě

Ke sledování můžete použít set-top box a televizi nebo aplikaci pro chytré telefony a tablety.

  Set-top box pro TV 
Sledujte Vodafone TV až na čtyřech set-top boxech souběžně v rámci jedné domácnosti. 

 Set-top box si od nás nekoupíte, ale pronajmete. Částka za pronájem – 70 Kč za jedno zařízení – už je započítána ve výše uvedených cenách.

  Bavte se výhodněji 
Přihoďte si k nové digitální Vodafone TV i pevný internet na doma vodafone.cz/pevny-internet. Vyplatí se to. 

  Mobilní aplikace pro chytré telefony a tablety 
Mobilní aplikace Vodafone TV umožňuje souběžné sledování na dvou zařízeních. Stáhněte si ji jednoduše na Google Play nebo App Store.

Naše televize je digitální, takže si s přechodem na DVB-T2 nemusíte lámat hlavu. Díky barevným kabelům je i zapojení set-top boxu hračka.

K balíčkům HBO a Superfilmzdarma


