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Poplatek za kabelovou televizi ve výši 960 Kč je splatný k 28. 2. daného kalendářního roku. 

 

Platba je uskutečněna prostřednictvím inkasa  (SIPO). 

Po zaplacení a zřízení přípojky bude každému uživateli předána smlouva o užívání televizního kabelového rozvodu.

SIPO

K dispozici je jedna programová nabídka. 

         seznam programů viz.  www.pozlovice.cz/obcan/kabelova-televize-internet

Jednorázový poplatek za zřízení přípojky k datové síti je stanoven na 3500 Kč, cena platí pro občany městyse 

Pozlovice, nezahrnuje výkopové a zemní práce, ostatní subjekty hradí skutečné náklady, min. 3500 Kč.  Přihláška musí 

být podána a částka zaplacena před připojením na datovou síť osobně na pokladně ÚM Pozlovice. V ceně je zřízení 

přípojky a první televizní zásuvky. Případné další zásuvky instaluje na Vaši objednávku odborná firma a tyto práce si 

objednáváte a hradíte sami.  Poskytovatelem internetu v datové síti je společnost Avonet, s.r.o. 
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