
Pyrzyce, 25 listopada 2016 roku

ZAWIADOMIENIE 

PPH „AURA” Sp. z o. o. zawiadamia o zmianach wprowadzanych z dniem 01 stycznia 2017 roku, w zakresie
świadczonych usług dostarczania pakietu programów telewizyjnych.

I. Z dniem 1 stycznia 2017 roku wprowadzone zostają zmiany w ofercie programowej.

Poszczególne pakiety zostają rozszerzone o nowe programy:

Niektóre z programów wskazanych powyżej będą dostępne w emisji testowej  już od 15 grudnia 2016 roku. W
związku z tym, że zmieni się układ programów na liście programowej, prosimy o ponowne zaprogramowanie odbiorników
telewizyjnych. Po 1 stycznia 2017 roku programy TVN Biznes i Świat, TVN Meteo Active (po zmianie nazwy na HG TV)
będą  nadawane  w  wersji  HD,  co  będzie  wymagało  ponownego  zaprogramowania  odbiorników telewizyjnych.  O
dokładnym  terminie  zmiany  będziemy  Państwa  informować  na  stronie  internetowej  www.tvkaura.pl,  w  programie
planszowym „OGŁOSZENIA”. Programy: TVP ROZRYWKA, TV6, SUPER RTL, MEZZO przestaną być nadawane w
wersji analogowej i będą nadal dostępne w wersji cyfrowej.  Z dniem 1 stycznia 2017 roku wycofane zostają z reemisji
programy: EUROSPORT, EUROSPORT 2, HISTORY.

W  związku  z  wprowadzeniem  nowych  programów  ulegają  zmianie  zestawy  programów  w  obrębie
poszczególnych  pakietów.  Całość  nowej  oferty  programowej  przedstawiamy  w  załączeniu  do  niniejszego
zawiadomienia, w JL>4M<8¦CEB:E4@xJ¦G8?8J<ML=AL6;!

II. Informacja o kodowaniu programów.

Programy wskazane w tabeli powyżej nie będą  nadawane w wersji analogowej. Abonenci, którzy dotychczas
odbierali  programy wyłącznie w wersji analogowej mają możliwość odbioru tych programów przy pomocy odbiornika
STB (Tuner), na zasadach określonych  w Regulaminie i Cenniku.
Ponadto, z uwagi na wymogi narzucone przez nadawców programów, od 01 lipca 2017 roku telewizja kablowa AURA
rozpocznie,  rozłożony w czasie,  proces kodowania programów telewizyjnych,  nadawanych w  Pakiecie pełnym TV-L.
Programy kodowane będzie można odbierać za pomocą odbiornika STB (Tuner) lub modułu CAM (wraz z kartą),  na
zasadach określonych  w Regulaminie i Cenniku.

O planowanych terminach kodowania będziemy Państwa informować na stronie internetowej www.tvkaura.pl, w
programie  planszowym  „OGŁOSZENIA”  oraz  w  programie  lokalnym  „TV  AURA”, z  co  najmniej  miesięcznym
wyprzedzeniem. 
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III.  Z  dniem  1  stycznia  2017  r.  wprowadzony  zostaje  nowy  cennik  usług  telewizji  kablowej  dla  abonentów
niekomercyjnych. Zmianie ulegają stawki abonamentowe za usługę telewizyjną, wskazane w poniższych tabelach.

UWAGA:  Podane  w tabeli  stawki  dotyczą  także  Abonentów,  którzy  podpisali  umowę  terminową  i  skorzystali  z  
automatycznego jej przedłużenia na czas nieokreślony, przy zachowaniu pierwotnej stawki abonamentu.

Usługa  TV Pierwszy okres
obowiązywania umowy

2 lata
 Stawka abonamentu brutto

Pierwszy okres
obowiązywania umowy

1 rok
Stawka abonamentu brutto

Pierwszy okres
obowiązywania umowy

3 mies. lub cz. nieokreślony
Stawka abonamentu brutto

Do 31.12.2016 r. Od 01.01.2017 r. Do 31.12.2016 r. Od 01.01.2017 r. Do 31.12.2016 r. Od 01.01.2017 r.

Pakiet podstawowy TV-S 11,00 zł 14,00 zł 11,50 zł 15,00 zł 12,00 zł 16,00 zł

Pakiet pełny TV-L 44,00 zł 56,00 zł 45,00 zł 58,00 zł 46,00 zł 60,00 zł

Pakiet rozszerzony TV-LX b/z b/z b/z b/z b/z b/z

W związku z wprowadzeniem nowych programów,  z uwagi  na wzrost  kosztów pozyskania  programów oraz
rosnące  koszty  utrzymania  sieci,  zmianie  ulegają  ceny  za  pakiety  programów  telewizyjnych.  Cena  pakietu
ROZSZERZONEGO  nie  ulega  zmianie.  Prosimy  o  zapoznanie  się  z  nowym  Cennikiem. W przypadku  dokonania
wcześniejszej wpłaty na poczet abonamentu za przyszłe miesiące prosimy o wyrównanie różnicy. W przypadku zmiany
Cennika  Abonentowi  przysługuje  prawo  do  odstąpienia  od  Umowy z  dniem  wprowadzenia  nowego  Cennika.
Oświadczenie  Abonenta  o  odstąpieniu  od  Umowy  powinno  być  złożone  nie  później  niż  w  dniu  poprzedzającym
wprowadzenie nowego Cennika.

ZARZĄD PPH "AURA"


