
UPC Internet a televize 
nově i v Radotíně

Televize  

140 
programů

Internet až 

200 
Mb/s

Představení služeb společnosti UPC



I N T E R N E T  /  T E L E V I Z E  /  T E L E F O N

Internetové připojení,  
interaktivní televize  
nebo výhodné volání?  
V tom je UPC jako doma. 
Naším posláním je přinášet zákazníkům možnost připojení do digitálního světa, objevovat ho a volně se v něm pohybovat. 
Jsme největším českým poskytovatelem placených televizních služeb a širokopásmového vysokorychlostního internetu. 

UPC vám přináší internet o rychlosti až 200 Mb/s, interaktivní televizi s více než 140 televizními kanály všech žánrů, 
na které se můžete dívat kdykoli a kdekoli, i výhodné volání přes pevnou linku. Tam, kde je UPC, bydlí lidé mnohem raději, 
a tak jsme v dosahu 1,42 milionu českých domácností.

Lokalita Praha-Radotín aktuálně prochází technickým zkvalitňováním sítě, abychom vám byli schopni do budoucna 
nabídnout i naše nejrychlejší internetové připojení s rychlostí až  400 Mb/s.
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Mateřskou společností UPC  
je Liberty Global 
Liberty Global je největší mezinárodní kabelovou společností, působící ve čtrnácti zemích. Připojuje lidi do digitálního 
světa a umožňuje jim objevit a užít si jeho nekonečné možnosti. 

Tyto služby provozuje díky sítím příští generace a inovativním technologiím, jež propojují 27 milionů zákazníků. 

Jsme rádi, že jsme součástí velké rodiny společností skupiny Liberty Global – největšího světového kabelového operátora. 
Skupina Liberty Global zahrnuje spotřební značky Virgin Media, Ziggo, UPC, Unitymedia, Telenet, VTR a Liberty.

Liberty Global 



K internetu od UPC vám zapůjčíme 
megasilný Wi-Fi modem 
pro celou rodinu

Až  

200 
Mb/s

Pronájem  
Wi-Fi  

modemu 
v ceně

Nepadá, 
nezpomaluje, 

neseká se

Megarychlý UPC Internet  
do každého bytu
Vyberte si rychlost internetu podle svých potřeb. Nabízíme vám rychlost 100 nebo 200 Mb/s.

➜

 100 ➜ 10 Mb/s

➜

 200 ➜ 20 Mb/s
➜

 300 ➜ 30 Mb/s

Internet 100+ Internet 200+ Internet 300+

Rychlé připojení, bez výpadků  
a bez sekání

Řešení pro všechna zařízení  
celé rodiny

Online filmy, fotky a hraní  
bez kompromisů

  
Připojení k internetu i mimo domov i v  zahraničí v ceně

Přes 30 základních TV programů v ceně

Připravujeme



Zpětné 
zhlédnutí  

7 dní
Pronájem HD 
set-top boxu 

v ceně

TV ARCHIV  
v ceně

UPC interaktivní televize  
s více než 140 programy

Doplňkové programy

U UPC si můžete vybrat doplňkový programový balíček na jakékoli téma. Sledovat můžete například prémiové programy HBO HD, CINEMAX 
HD, FILMBOX PREMIUM HD, FILM EUROPE HD, LEO TV a další.

Více než 60 TV programů

26 kanálů v HD

České a slovenské programy. Navíc 
balíček programů se sportem, filmy 

nebo dokumenty v ceně

Více než 100 TV programů

47 kanálů v HD

Filmy, dokumenty, sport, hudba 
a dětské programy

Více než 140 TV programů

62 kanálů v HD

Zcela všechny programy včetně 
prémiových jako HBO, CINEMAX 

FILMBOX PREMIUM a další

Klasik+ Komfort+ Komplet+

Videotéka za příplatek 

Aplikace pro sledování TV programů doma i na cestách v ceně  

S UPC Televizí máte na výběr mezi třemi programovými nabídkami s 60 až s více než 140 TV programy všech žánrů.

Videotéka v ceně 



Výhodné kombinace služeb s úsporou
Zkombinujte si internet a televizi podle svého přání. Jakoukoli rychlost můžete zkombinovat s jakoukoli  
programovou nabídkou.

In
te

rn
et

Internet 100+ Internet 200+ Internet 300+

➜

 100 ➜ 10 Mb/s

➜

 200 ➜ 20 Mb/s

➜

 300 ➜ 30 Mb/s

Připojení k internetu i mimo domov a zahraničí v ceně  

Příklad kombinace služeb:
UPC Internet 100 Mb/s a televize  
s nabídkou Komfort = výhodná cena.

Te
le

vi
ze

Klasik+ Komfort+ Komplet+

Více než 60 TV programů (26 v HD) Více než 100 TV programů (47 v HD) Více než 140 TV programů (62 v HD)

Aplikace pro sledování TV programů doma i na cestách v ceně 

Zpětné zhlédnutí až 7 dní a TV Archiv v ceně

Videotéka za příplatek Videotéka v ceně 

Připravujeme



Zábava na všech zařízeních doma  
i na cestách

Horizon Go pro sledování živého TV vysílání

Živé vysílání přes 120 TV stanic na všech zařízeních

Oblíbené programy sledujete kdekoli doma i na cestách

Funguje až na 3 zařízeních současně

Aplikace pro tablety, smartphony i počítače

Aplikace Horizon Go je ceně UPC Televize. Součástí také 
videotéka My Prime, využíváte-li videotéku v rámci UPC 

Televize nebo máte-li ji objednanou k UPC Internetu.

Online videotéka HBO GO

Videotéka s tituly všech žánrů

Přes dva tisíce hodin filmů, dokumentů a seriálů

Funguje na více zařízeních současně

Aplikace pro tablety, smartphony i počítače

HBO GO v ceně balíčků HBO, SUPERFILM  
a nabídky KOMPLET nebo si ji můžete objednat k UPC 

Internetu.



Videotéka

V ceně nabídek  
Komfort  

a Komplet

Zpětné zhlédnutí až 7 dnů 

Naše videotéka vám přináší přes 2 000 titulů k okamžitému přehrání. Její využívání je již v ceně programové nabídky nebo 
u nižší nabídky Klasik za 99 Kč měsíčně. 

Videotéka My Prime je jedinečná, získáte:
• více než 2 000 titulů různých žánrů - filmy, seriály, pohádky nebo dokumenty
• neomezený přístup do celé videotéky – přehráváte si tituly, kolikrát chcete
• téměř 400 českých filmů
• bez reklam
• bez poplatků za zhlédnutí jednotlivých titulů

Díky funkcionalitě Zpětné zhlédnutí vám již žádný film, seriál, sportovní přenos nebo zpravodajství neuteče. Můžete sledovat 
odvysílané TV pořady až 7 dní zpětně.

Pokud jste přišli k televizi pozdě a váš oblíbený film již začal, můžete si jej pustit od začátku. Navíc se nemusíte dívat na odvysílané 
pořady jen přes TV obrazovku, ale díky aplikaci Horizon Go také přes tablet, počítač nebo třeba chytrý mobilní telefon.

V I D E O T É K A

titulů nejrůznějších žánrů  
v naší videotéce



UPC pevná linka  
s volnými minutami

Volání  
z mobilu za 
tarif pevné

Nízké  
ceny  
tarifů

Volné  
minuty i do 
zahraničí

UPC vám nabízí pevnou telefonní linku se spoustou volných minut pro volání do všech českých a vybraných zahraničních sítí.

 K UPC Telefonu získáte v ceně aplikaci do vašeho mobilního telefonu, se kterou můžete volat jako z pevné linky 
kdekoli i mimo domov.

30 volných minut  
kamkoli do mobilních  

i pevných sítí

100 volných minut  
kamkoli do mobilních  

i pevných sítí

Neomezené volání  
kamkoli do mobilních  

i pevných sítí

Telefon 30 Telefon 100 Volám neomezeně



Více informací o službách UPC:

Kvalitní péče s garancí

D O S T U P N O S T  /  R Y C H L O S T  /  V S T Ř Í C N O S T  

 K V A L I T A  /  S P O K O J E N O S T

241 005 100
po–pá: 8–20 hod.
so–ne: 10–18 hod. www.facebook.com/UPCCeskarepublika

www.upc.cz/radotin Nejbližší prodejna UPC:
OC Nový Smíchov 
Plzeňská 8, Praha 5 
po–ne: 9–21 hod.

Víme, jak důležité je, aby u vás doma fungovalo všechno bez problémů. S důrazem na kvalitu, rychlost, 
vstřícnost, dostupnost a vaši spokojenost děláme maximum, aby tomu tak bylo. A když se objeví cokoli, 
s čím můžeme pomoci, je tu pro vás nonstop technická podpora s operátory, kteří dokážou zvednout  
80 % příchozích hovorů do minuty.



241 005 100 www.upc.cz/radotin 


