Drodzy Mieszkańcy!
Od 20 lat legionowska spółdzielcza kablówka towarzyszy
mieszkańcom osiedli. Zawsze staraliśmy się spełniać
Państwa oczekiwania poszerzając ofertę telewizyjną,
poprawiając jakość i proponując dostęp do Internetu.
W ciągu ostatnich dwóch lat kablówka została
unowocześniona. Dzisiaj możemy, oprócz telewizji w
technologii analogowej, dostarczyć usługi cyfrowe oraz
zapewnić szybki dostęp do Internetu. Oferujemy usługi dla wszystkich – w umiarkowanych cenach.
Nasza działalność nie jest nastawiona na maksymalizację zysku, a zainteresowanie abonentów
pozwala nam rozszerzać zakres i jakość usług.

19 MARCA 2013 ROKU NA TERENIE LEGIONOWA ZOSTANIE WYŁĄCZONY
ANALOGOWY SYGNAŁ TELEWIZJI NAZIEMNEJ
Nasi abonenci nie muszą kupować nowego telewizora czy dodatkowego dekodera!
Spółdzielcza kablówka (SSTP) będzie Państwu dostarczać sygnał analogowy umożliwiający odbiór
telewizji, tak jak to było dotychczas. Państwa telewizor, niezależnie od wieku i modelu, podłączony
do telewizji kablowej nadal będzie odbierał programy telewizyjne – bez względu na proces
cyfryzacji w Polsce.
Radzimy z dużą ostrożnością traktować wszelkie zapowiedzi zniknięcia telewizji czy kablówki po
19 marca, głoszone przez nieuczciwych (czy też tylko niedoinformowanych) sprzedawców
dekoderów, anten telewizyjnych czy akwizytorów platform satelitarnych.

Po 19 marca będą Państwo mogli nadal oglądać telewizję z kablówką!
Spółdzielcza Sieć Telewizji Kablowej daje Państwu również różnorodne możliwości. Dla
wszystkich tych, którzy chcą korzystać z nowinek technologicznych i programowych (bogatszej
oferty kanałów, lepszej jakości obrazu i dźwięku, dostępu do informacji o programie) oraz
poprawić jakość odbioru przygotowaliśmy atrakcyjne propozycje:
- Obniżenie dotychczasowego abonamentu do 29 zł, zachowanie możliwości odbioru kanałów w
technologii analogowej i uzyskanie dostępu do kanałów nadawanych w technologii cyfrowej
naziemnej. Wystarczy podpisać nową umowę i, jeżeli jest to niezbędne, dokupić dekoder do
odbioru telewizji cyfrowej naziemnej na promocyjnych warunkach za 50% wartości (60 zł).
- Telewizja cyfrowa kodowana - dostęp do bardzo szerokiej oferty programowej, stale
wzbogacanej o nowe kanały, w najwyższej jakości, w tym w technologii HD – bez konieczności
rezygnacji z odbioru kanałów w technologii analogowej (możliwość odbioru na dodatkowym
telewizorze).
Proponujemy również możliwość podpisania umowy na dostęp do Internetu oraz atrakcyjne
propozycje pakietowe: TV + Internet (szczegóły na odwrocie).
Informujemy, że ze względów technicznych jesteśmy zmuszeni do sukcesywnego ograniczania
oferty analogowej. Programy, które zniknęły w emisji analogowej można odbierać w pakietach
cyfrowych (np. Pakiet podstawowy PLUS). Wystarczy przestroić odbiornik telewizyjny.
Szczegółowe informacje dotyczące usług świadczonych przez SSTP można uzyskać
w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Jagiellońskiej 11, tel. 22/766-22-10 lub 22/774-51-52
wew. 1144, 1146 i na naszej stronie internetowej www.sstplegionowo.pl
Serwis techniczny: TELS, tel. 22/774 04 36
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