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ČESKÉ A SLOVENSKÉ PROGRAMY ZDARMA

ŠPIČKOVÁ KVALITA NA CELÉM ÚZEMÍ ČR

PESTRÁ NABÍDKA VOLITELNÝCH PROGRAMŮ

NEJVÍCE HDTV PROGRAMŮ



ZVOLTE SI IDEÁLNÍ ZPŮSOB TELEVIZNÍHO PŘÍJMU

                                                SATELITNÍ DIGITÁLNÍ TELEVIZE (DVB-S)

*  satelitní 
přijímač 
s kartou

Uvažujete-li o zajištění televizního příjmu pro váš byt, dům či chatu, může být dnes obtížné zorientovat se a vybrat si ten nejvhodnější způsob. Zvolit tzv. pozemskou televizi nebo 
raději kabelovou a nebo se rozhodnout právě pro satelitní televizní příjem? A jak je to s „digitálem“? Každý způsob televizního příjmu má svá specifi ka a své plusy a mínusy.

Satelitní televize Skylink vám umožní přijímat stovky nekódovaných a kódovaných 
televizních programů. Karta Skylink slouží ke zpřístupnění kódovaných televizních 
programů ze satelitu ASTRA 23,5°E a ASTRA 19,2°E na území ČR nebo SR.

Některé kódované programy jsou uživateli karty Skylink zpřístupněny bezplatně – 
NEPLACENÉ PROGRAMY. Ostatní – VOLITELNÉ PROGRAMY – si uživatel může předplatit 
a to na libovolné období dle vlastní volby a bez zvláštní smlouvy a závazků.

SET TOP BOX

Zatím není plně k dispozici. Je vhodná pro nená-
ročné diváky bydlící na území s dobrým příjmem. 

   moderní technologie a dobrá kvalita příjmu
   vyšší počet programů než u analogové TV

    pomalé a postupné zavádění
   dosud nejasná programová nabídka
  omezený výběr programů
  nutnost zakoupení set top boxu
  dostupná jen v některých místech ČR

Vhodná pouze pro obyvatele míst, která jsou 
v dosahu kabelového televizního rozvodu.

    moderní technologie
   vysoká kvalita příjmu a velký počet 

programů

    dostupná pouze v dosahu kabelových 
rozvodů

  platí se pravidelné měsíční poplatky
   výběr programů je omezen na provozovate-

lem nabízené programové balíky

POZEMSKÁ DIGITÁLNÍ TELEVIZE (DVB-T)

SATELITNÍ TELEVIZE
Satelitní televize Skylink je vhodná pro všechny obyvatele ČR – byty, rodinné 
domy, chaty a chalupy.

   bezplatný příjem všech základních českých a slovenských programů

  špičková kvalita televizního příjmu (některé programy v HD)

  dostupná kdekoliv v České republice

   pestrá nabídka volitelných programů v českém jazyce

   stovky nekódovaných zahraničních programů – zdarma

  počáteční investice do satelitního vybavení

TELEVIZNÍ
KABELOVÝ
ROZVOD

KABELOVÁ DIGITÁLNÍ TELEVIZE (DVB-C)

SET TOP BOX



PROGRAMOVÁ NABÍDKA SKYLINK – NEPLACENÉ PROGRAMY
Tyto programy získají majitelé karty Skylink automaticky a neplatí za ně žádné další měsíční poplatky.

GRATIS
Neplacené české a slovenské TV programy

GRATIS PLUS
Nekódované zahraniční TV programy

ČT1 Nova STV Jednotka
Pořídíte-li si satelitní anténu se dvěma 
konvertory LNB, budete moci přijímat ze 
satelitu ASTRA 19,2°E bezplatně stovky 
dalších zahraničních TV programů a 
rozhlasových stanic v mnoha jazycích.

ČT2 Nova Cinema STV Dvojka

ČT24 Nova HD STV Trojka*

ČT4 Sport Óčko Markíza*

ČT HD Z1 Doma*

Prima TV Noe TV TV JOJ*

Prima COOL Public TV JOJ Plus*

TV Barrandov TA3

Součástí balíčku GRATIS je i řada českých a slovenských rozhlasových stanic.

ČRo 1 – Radiožurnál Slovenský rozhlas 1, Rádio Slovensko Rádio OKEY (východ)

ČRo 2 – Praha Slovenský rozhlas 2, Rádio Regina, Bratislava Rádio Lumen 

ČRo 3 – Vltava Slovenský rozhlas 2, Rádio Regina, B.Bystrica Rádio 7 

ČRo 4 – Rádio Wave Slovenský rozhlas 2, Rádio Regina, Košice FUN RADIO 

ČRo 6 / ČRo 7 Slovenský rozhlas 3, Rádio Devín Jemné melódie

ČRo Region Slovenský rozhlas 4, Rádio_FM VIVA

ČRo D-dur Slovenský rozhlas 5, Rádio Patria / Rádio Devín Rádio HEY

ČRo Leonardo Slovenský rozhlas 5, Rádio Patria / Rádio_FM 

ČRo Rádio Česko Slovenský rozhlas 6, Radio Slovakia International 

Proglas Slovenský rozhlas 7, Rádio Klasika

BBC CZ Slovenský rozhlas 8, Rádio Litera

Rádio Beat Rádio OKEY (stred)

* Příjem těchto slovenských programů na území Česka je z důvodů vysílacích práv omezen.

NOVÝ NOVÝ



PROGRAMOVÁ NABÍDKA SKYLINK – VOLITELNÉ PROGRAMY

Tyto volitelné programové balíčky si uživatel může předplatit na libovolné období dle vlastní volby a bez zvláštní smlouvy a závazků.

Pořídíte-li si satelitní anténu se dvěma konvertory LNB, budete moci 
přijímat ze satelitu ASTRA 19,2° E bezplatně řadu dalších nekódova-
ných zahraničních TV programů ve vysokém rozlišení HDTV.

MULTI
Volitelný balíček TV programů

Eurosport* sportovní česky

NOVA Sport sportovní česky a slovensky

Sport 1 sportovní česky a slovensky

SPORT 5 automobilový sport česky

Kino CS (dříve Nostalgia) československé fi lmy česky a slovensky

FILMBOX fi lmový česky a slovensky

FILMBOX EXTRA fi lmový česky a slovensky

MGM Channel fi lmový česky

JimJam dětský česky

Disney Channel dětský česky

Discovery dokumentární česky

History Channel historické dokumenty česky

National Geographic dokumentární české titulky

Nat Geo Wild dokumentární české titulky

Viasat Explorer dokumentární česky

Viasat History historické dokumenty česky

LEO TV erotický česky a slovensky

Spice erotický česky

XXX Xtreme erotický (hard core) anglicky

PRÉMIOVÉ
Volitelné TV programy (jednotlivě navíc k MULTI) 

HBO fi lmový česky a slovensky

CS Film československé fi lmy česky a slovensky

HD PLUS 
Volitelný balíček HDTV programů 

Eurosport HD sportovní česky

NOVA Sport HD sportovní česky a slovensky

FILMBOX HD fi lmový česky a slovensky

Discovery HD dokumentární anglicky

History Channel HD historické dokumenty česky a slovensky

Brava HDTV opera, balet, vážná hudba s původním zvukem

MyZen.tv HD** relaxační bez mluveného slova

bebe tv HD** dětský bez mluveného slova

* Program je možno přijímat pomocí satelitní antény se dvěma konvertory LNB ze satelitu ASTRA 19,2º E.

** Promo vysílání od 1.10.2009 do 31.1.2010.

NOVÝ

NOVÝ

NOVÝ

NOVÝ

NOVÝ

NOVÝ

NOVÝ



ČESKY

ČESKY A SLOVENSKY

ČESKY A SLOVENSKY

ČESKY

ČESKY A SLOVENSKY

ČESKY

ČESKY A SLOVENSKY

ČESKY A SLOVENSKY

NOVÝ

Kino CS (dříve Nostalgia)

Panevropský sportovní televizní program. 
Široké spektrum sportovních odvětví – 
přímé přenosy i záznamy významných 
sportovních událostí.

Největší sportovní události – zejména 
fotbal a hokej. Italská, španělská, 
francouzská, portugalská, holandská, 
skotská liga, pohár UEFA atd.

Populární sportovní televizní program 
zaměřený na české diváky – hokej, fotbal, 
tenis, basketbal, magazíny, zpravodajství.

Program zabývající se výhradně 
automobilovým sportem 
a automobilismem.

Československá fi lmová nostalgie – nejlepší 
československé fi lmy 
z 60. – 80. let.

Lahůdka pro milovníky fi lmového umění. 
400 fi lmových premiér ročně.

Zábavné kino pro celou rodinu – české 
a zahraniční fi lmy – akce, dramata, 
romantika i komedie – bez rušivých reklam.

Oskarové fi lmy, legendy stříbrného plátna 
i současné fi lmové hity.

MULTI



NOVÝ

ČESKÉ TITULKY

Unikátní dokumentární kanál věnovaný 
živé přírodě. Lahůdka pro milovníky 
nespoutané přírody, ve které platí odvěké 
zákony přežití.

ČESKY

ČESKY

ČESKY

ČESKY

ČESKÉ TITULKY

NOVÝ

NOVÝ

MULTI

Program pro děti předškolního věku 
– kvalitní dětské programy bez násilí, 
netradiční vzdělávací pořady.

Disney Channel se zaměřuje na dvě věkové 
kategorie: děti ve věku 2 až 5 let a děti 
ve věku 6 až 14 let. Nabízí neodolatelně 
bohatou směs programů pro děti a mládež.

Populárně-vzdělávací televizní program.
Nejlepší dokumenty o vědě, technice, 
vynálezech, dějinách a přírodě.

Unikátní televizní program s pořady 
o historii. Od starověku po moderní dějiny, 
od válečných konfl iktů po nejnovější objevy 
ve vědě a technice.

Prestižní dokumentární kanál, který Vás 
vtáhne do odhalování nejzajímavějších 
záhad přírody, techniky a vesmíru.

ČESKY

Televizní program zaměřený na historii. 
Historické dokumenty, dramata, mýty, 
legendy, historické osobnosti, vojenská 
historie.

ČESKY

Jedinečný dokumentární program 
zaměřený na dobrodružství bez hranic – 
strhující, kontroverzní i šokující dokumenty.



DENNĚ OD 0:15 DO 6:00 ČESKY A SLOVENSKY ČESKY A SLOVENSKY

POJĎTE SE DÍVAT!
PROGRAMOVÝ BALÍČEK MULTI 
19 ATRAKTIVNÍCH TELEVIZNÍCH PROGRAMŮ 

RŮZNÝCH ŽÁNRŮ PRO CELOU RODINU

PRÉMIOVÉ

PO 23. HODINĚ

Pikantní noční program pro dospělé – 
kvalitní erotika z produkce studia Playboy.

Noční program pro diváky nad 18 let. 
Kategorie hard core.

Největší a nejúspěšnější fi lmový kanál 
na světě. Filmy z největších 
hollywoodských studií i vlastní 
produkce HBO.

Klasické české a slovenské fi lmy. 
Známé i méně známé tituly z archívů. 
Šest celovečerních fi lmů denně.

ČESKY DENNĚ OD 22:00 DO 6:00

První česká erotická televize, žhavá 
vzrušující schow, 100 % živé vysílání, 
originální pořady v češtině.



ČESKY

ČESKY A SLOVENSKY

ČESKY A SLOVENSKY

S PŮVODNÍM ZVUKEM

BEZ MLUVENÉHO SLOVA

BEZ MLUVENÉHO SLOVA

ANGLICKY

ČESKY A SLOVENSKY

NOVÝ – promo

NOVÝ – promo

NOVÝ

myZen.tv

HD PLUS

Zejména u tohoto sportovního programu 
oceníte špičkovou kvalitu obrazu díky 
příjmu ve vysokém rozlišení HDTV.

Populární sportovní televizní program 
zaměřený na české diváky – hokej, fotbal, 
tenis, basketbal, magazíny, zpravodajství.

Nejlepší fi lmy ve vysokém rozlišení obrazu. 
150 nových fi lmů ročně.

Program pro milovníky opery, baletu 
a vážné hudby.

Nejlepší dokumenty z knihovny Discovery. 
Díky úžasné síle zvukového a vizuálního 
projevu se svět zdá být přístupnější, 
zajímavější a známější.

Jedninečná kolekce nejkvalitnějších 
dokumentů s působivými detaily, 
neuvěřitelně živými barvami a ostrostí 
obrazu jako nikdy předtím.

První relaxační hudební TV stanice 
„new age“, která vás díky příjemné hudbě 
přírody pozitivně naladí a otevře vám okno 
do nejkrásnějších zákoutí naší planety.

Bebe tv HD je první program pro nejmenší 
děti vysílající v HD kvalitě a připravovaný 
dětskými psychology se zaměřením na 
podporu harmonického dětského rozvoje.



CO JE TO HDTV

Navštívíte-li dnes jakoukoli prodejnu elektro, spatříte řadu krásných plochých televizorů nejrůznějších značek. Televize hrají a na některých je obraz opravdu nádherný. 
Je to tím, že sledujete televizi v HDTV. Co to ale znamená?

HDTV je zkratka označující televizi s vysokým rozlišením obrazu (High Defi nition 
Television). Klasický televizní formát (SD) vysílá obraz na 576 řádcích a v 768 sloupcích 
a zobrazuje přibližně 400.000 zobrazovacích bodů (pixelů). Formát HDTV vysílá obraz na 
1.080 řádcích a v 1.920 sloupcích a zobrazuje přibližně 2.000.000 pixelů. 
To už je rozdíl velmi markantní, který oceníte zejména při sledování televize s velkou 
obrazovkou.

První dojem diváka, který v prodejně nebo u známých poprvé spatří HDTV, je zpravidla šokující. Sleduje televizní zprávy se stejnými moderátory, vysílané ze stejného studia, ale 
najednou vidí úplně jiný svět. Vidí detaily, které nikdy neviděl a najednou si uvědomuje, jak nedokonalý obraz až dosud sledoval. Pod sílou dojmu si tedy pořídí krásný nový televizor 
s označením Full HD, přinese ho domů, rozbalí, zapojí a je zklamán. Obraz je neostrý a zdaleka nesplňuje představy. Proč? Ke sledování televize ve vysokém rozlišení HDTV totiž 
nestačí jen kvalitní televizní přijímač. Je zapotřebí, aby i televizní signál byl vyroben, vysílán a přijímán ve formátu HDTV. A v tom je ten háček. Zatímco televizní přijímače HDTV jsou 
k mání všude, kde vzít televizní programy ve formátu HDTV? 

PRÁVĚ PRO VÁS JE TU SKYLINK
Skylink je poskytovatel největšího počtu programů ve formátu HDTV na celém území ČR a SR. 
Jsou to kódované programy Nova HD, ČT HD, Eurosport HD, NOVA Sport HD, Discovery HD, History Channel HD, FILMBOX HD, Brava HDTV, MyZen.tv HD, bebe tv HD a řada dalších 
nekódovaných HD programů. 

CO POTŘEBUJETE PRO PŘÍJEM HDTV ZE SKYLINKU?
• satelitní anténu 
• satelitní HD přijímač (tedy přijímač, který umí zpracovat signál ve formátu MPEG4/DVB-S/DVB-S2) 
• dekódovací modul CryptoWorks™ 
• dekódovací kartu Skylink 
• televizní přijímač, který je pro HD vybaven (ideálně Full HD, HD 1080p nebo HD Ready) 
• kabel HDMI na propojení televizoru se satelitním přijímačem



JAK POSTUPOVAT

Pokud jste se rozhodli pro satelitní televizi Skylink, postupujte v následujících krocích:

1. POŘIĎTE SI KOMPONENTY PRO SATELITNÍ PŘÍJEM
1) dekódovací kartu Skylink
2)  satelitní anténu (optimální je 80 cm s dvojitým konvertorem LNB)
3) satelitní přijímač s dekodérem CryptoWorks™ 
Vše získáte v prodejnách satelitní techniky nebo elektro, kde vám poradí a pomohou 
vybrat optimální řešení.
Seznam partnerských prodejen a internetový obchod Skylink najdete na 
www.skylink.cz.

2. NAINSTALUJTE A NASTAVTE SATELITNÍ PŘIJÍMACÍ ZAŘÍZENÍ
Pro bezchybný příjem všech programů je nutné přesné nastavení satelitní antény 
a satelitního přijímače. Pro optimální nastavení doporučujeme využít specializované 
montážní fi rmy. Vhodnou montážní fi rmu vám doporučí v prodejně satelitní techniky.
Pokyny pro nastavení satelitního přijímacího zařízení najdete uvnitř balení karty Skylink 
a na www.skylink.cz.

3. ZAREGISTRUJTE SI SVOU KARTU SKYLINK
Pro řádné fungování vaší karty Skylink je nezbytně nutná registrace v zákaznickém 
systému Skylink. Bez řádné registrace dojde po 20 dnech od vložení karty do přijímače 
k přerušení příjmu programů. Registrace je bezplatná.
Návod jak zaregistrovat svou kartu Skylink najdete v jejím balení nebo na 
www.skylink.cz.

4. JAK ZÍSKAT VOLITELNÉ PROGRAMY
Volitelné programové balíčky získá každý registrovaný uživatel karty Skylink, který 
zaplatí předplatné dle aktuálního ceníku. Předplatné můžete hradit buďto
• PRAVIDELNĚ malými pravidelnými částkami měsíčně nebo 
• JEDNORÁZOVĚ vyšší částkou např. na šest nebo dvanáct měsíců dopředu
Vyberte si takový způsob platby, který vám nejlépe vyhovuje.

Pravidelné platby (měsíčně) Aktivace

SIPO Inkaso České pošty pro sdružené platby za služby 
různých dodavatelů. AKCE

OKAMŽITĚ

Inkaso z účtu S Vaším souhlasem můžeme z Vašeho účtu inkasovat 
poplatky automaticky. AKCE

OKAMŽITĚ

Trvalý příkaz Trvalý příkaz Vaší bance zajistí pravidelnou úhradu 
poplatků. 

do 5 dnů

–  Pro zavedení pravidelných plateb přes SIPO nebo Inkaso z účtu je třeba učinit objednávku, a to 
nejlépe přes web na www.skylink.cz v sekci „Napište nám“ nebo po přihlášení v aplikaci 
„Registrace a správa služeb“, případně telefonicky nebo písemně na Zákaznickém 
servisu Skylink.

–  V případě Inkasa z účtu navíc zákazník žádá svou banku o jeho povolení.
–  Trvalý příkaz si můžete zařídit sami ve své bance. Platbu je třeba opatřit variabilnim sym-

bolem (posledních 10 číslic čísla vaší dekódovací karty) a specifi ckým symbolem, který 
najdete v ceníku Skylink. 
Bankovní účet Skylink je 43 0843190287 / 0100

    AKCE – zákazníci platící prostřednictvím SIPO nebo Inkasa z účtu získávají dárek ve 
formě jednoho měsíce předplacených služeb ZDARMA

Jednorázové platby (za několik měsíců) Aktivace

Platba kartou Nejjednodušší způsob úhrady jednoráz. poplatků. OKAMŽITĚ

V hotovosti u prodejce Ve vybraných prodejnách – seznam na www.skylink.cz. OKAMŽITĚ

Jednorázový příkaz Standardní převod z Vašeho bankovního účtu. do 5 dnů

V hotovosti v bance Na každé pobočce Komerční banky. do 5 dnů

Poštovní poukázkou Standardní platba poštovní poukázkou typu A. do 5 dnů

–  Předplatné prostřednictvím jednorázové platby není potřeba objednávat, stačí jednoduše zapla-
tit příslušnou částku na bankovní účet Skylinku číslo 43 0843190287 / 0100. 

–  Platbu je třeba opatřit variabilním symbolem (posledních 10 číslic čísla vaší dekódovací kar-
ty) a specifi ckým symbolem (specifi kace objednané služby), který najdete v ceníku Skylink.

JAK HRADIT VOLITELNÉ PROGRAMY



CENÍK VOLITELNÝCH PROGRAMŮ PLATNÝ OD 1. 10. 2009 (platí pro území ČR)

Ceny jsou uvedeny včetně DPH

TV programy Předplatné 
na 1 měsíc

Předplatné 
na 12 měsíců

Specifi cký symbol Poznámka

GRATIS 
neplacené TV programy

    0 Kč        0 Kč –
Neplacené programy získáte s kartou Skylink Standard automaticky a neplatí-
te žádné další měsíční poplatky. 

MULTI 
volitelný balíček programů

250 Kč 2 750 Kč 133
Programové balíčky lze předplatit na libovolný počet měsíců bez zvláštní 
smlouvy a závazků.

Zájemci o jednorázovou platbu za 2 až 11 měsíců uhradí částku rovnající se 
násobku měsíčního poplatku a počtu měsíců.

HD PLUS 
volitelný balíček programů

350 Kč 3 850 Kč 651

MULTI HD 
(MULTI + HD PLUS)
volitelný balíček programů

454 Kč 4 994 Kč 801

HBO 
volitelný prémiový program

235 Kč 2 585 Kč 306
Tyto prémiové programy lze předplatit jednotlivě navíc k balíčku MULTI.

Zájemci o jednorázovou platbu za 2 až 11 měsíců uhradí částku rovnající se 
násobku měsíčního poplatku a počtu měsíců. CS Film 

volitelný prémiový program 
199 Kč    999 Kč 319

Variabilní symbol pro platbu = posledních deset číslic čísla dekódovací karty Skylink (TT Karty). Číslo bankovního účtu Skylinku = 43 0843190287 / 0100.

Změna ceníku vyhrazena. Aktuální ceník je k dispozici na www.skylink.cz

REGISTRACE A SPRÁVA SLUŽEB SKYLINK
Zákazníci Skylinku s přístupem k internetu mají k dispozici webovou aplikaci Registrace a správa služeb. Odkaz na tuto aplikaci najdete na hlavní stránce webu Skylink www.skylink.cz 
nebo po zadání přímé adresy https://registrace.skylink.cz (zabezpečená stránka).

HLAVNÍ FUNKCE APLIKACE REGISTRACE A SPRÁVA SLUŽEB
– Registrace uživatele (kontaktní údaje – jméno, adresa, telefon, email)
– Registrace dekódovací karty pro příjem satelitní TV, případně modemu pro satelitní internet, vč. možnosti přiregistrovat další
– Přehled aktivovaných služeb s dobou platnosti autorizací u vašich karet (neplacené i placené programy) 
– Historie objednávek
– Historie plateb, vč. daňových dokladů (možnost tisku)
– Online objednání služeb s jejich okamžitou aktivací (SIPO, Inkaso z účtu, platba platební kartou)
   Uživatelé, kteří dosud nemají vytvořen přístup do aplikace, jej získají přes menu „Získat přihlašovací údaje“ nebo přes zákaznický servis Skylinku.



JAK NALADIT PROGRAMY SKYLINK (platí pro území ČR i SR)

Satelit 
ASTRA

Norma
Kmitočet 

(MHz)
Polarizace FEC

Symbolová
rychlost 

Programy 

23,5° E DVB-S 12 525 Vertikál  3/4 27 500 ČT1, ČT2, ČT4 Sport, ČT24, Prima TV, TV Noe

23,5° E DVB-S 12 565 Horizontál  2/3 27 500 STV1, STV2, STV3, Markíza, Doma

23,5° E DVB-S 11 797 Horizontál  3/4 27 500 TV Barrandov, Z1, TV JOJ, JOJ Plus, TA3, Discovery, NGC, NG Wild

23,5° E DVB-S 11 992 Horizontál  3/4 27 500
Nova (do 1.11.2009), Nova Cinema (do 1.11.2009), Kino CS (dříve Nostalgia), FILMBOX, 
FILMBOX EXTRA, Viasat History, Viasat Explorer / Spice, JimJam, Public TV, LEO TV, 
MGM

23,5° E DVB-S 11 876 Horizontál  3/4 27 500 Prima COOL, SPORT 5, HBO, CS Film / XXX Xtreme, Disney Channel (od 26.10.2009)

23,5° E DVB-S 10 862 Horizontál  5/6 22 000 Óčko

23,5° E DVB-S 11 914 Horizontál  3/4 27 500 History Channel

23,5° E DVB-S 12 070 Horizontál  3/4 27 500
NOVA Sport, Sport 1, Disney Channel (do 25.10.2009), Nova (od 2.11.2009), 
Nova Cinema (od 2.11.2009)

23,5° E DVB-S2 12 109 Horizontál  9/10 27 500
Nova HD, Eurosport HD, NOVA Sport HD, History Channel HD, FILMBOX HD, 
bebe tv HD

23,5° E DVB-S2 11 856 Vertikál  5/6 27 500 Discovery HD, Brava HDTV, MyZen.tv HD

23,5° E DVB-S 10 803 Horizontál  5/6 22 000 ČT HD

19,2° E DVB-S 12 344 Horizontál  3/4 27 500 Eurosport

Zákaznický servis Skylink
Provozní doba:
Po – Pá 07:00 – 19:00 hod.
Telefon: 595 694 310

Pro emailovou komunikaci 
používejte kontaktní formulář 
na www.skylink.cz v sekci 
„Napište nám“. Vyplněním 
údajů v kontaktním formuláři nám 
pomůžete zpracovat váš dotaz či 
připomínku rychleji a kvalitněji.

Poštovní adresa ČR:
TradeTec, a. s.
Daliborova 419/11
709 00 Ostrava-Mariánské Hory
Česká republika

Parametry pro naladění programů se mohou měnit. Aktuální informace najdete na www.skylink.cz.




