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Vážený zákazníci, nájemníci bytů ve vlastnictví Města Tábor, 
 
 velice si vážíme Vaší přízně, kterou nám projevujete dlouholetým využíváním našich služeb 
kabelové televize.  
 Některé domácnosti v bytech Města Tábor v tuto chvíli využívají pouze nejzákladnější 
„Redukovanou“ televizní nabídku, kterou jsme pro Vás po dlouhá léta zabezpečovali na základě 
kolektivní smlouvy s Městem Tábor. Dne 18.3.2019 rozhodla rada Města Tábora, usnesením 
č.480/7/19, o změně této smlouvy, a to konkrétně o vyjmutí vybraných domů města ze smlouvy 
s naší společností Nej.cz s.r.o. Platnost tohoto dodatku je od 1.4.2019. 
 
 Naše společnost dodatek smlouvy akceptovala, a od měsíce dubna 2019 bude 
zahájeno odpojování našich základních TV služeb pro bytové jednotky vyřazené z této 
smlouvy. 
 
Toto se netýká zákazníků, kteří mají s naší společností uzavřenu individuální smlouvu 
na jakékoliv naše služby !!! 
 
 Pro zachování našich stávajících služeb pro Vás, je tedy nutné uzavřít včas individuální 
smlouvu přímo s naší společností, a to nejlépe co nejdříve, ideálně do doby odpojení Vašeho 
bytu od našich služeb. O termínu odpojení Vás budeme informovat vhozením informačního 
dopisu do Vaší poštovní schránky v den odpojení.  Rozsah služeb může samozřejmě zůstat stejný 
jako doposud. 
 
 Současně jsme pro Vás připravili speciální zvýhodněnou nabídku. Jedná se o digitalizaci 
příjmu televizního kabelového signálu na náš nejkvalitnější TV příjem ve formátu DVB-C.  
Co získáte touto změnou?  

- Celou řadu česky a slovensky mluvených televizních stanic v digitální kvalitě. Většinu z nich 
v HD rozlišení. 

- Možnost zvolení televize s časovým posunem až 7 dní zpětně, zastavení přehrávání, 
plánované nahrávání až 100 hodin záznamu. 

 
Při přechodu na tuto nabídku od nás máte zajištěnu zápůjčku zařízení a jeho instalaci a nastavení 
nyní zcela zdarma.  
 
Jako druhou možnost Vám nabízíme speciální akci na TV služby ve formátu DVB-T v kombinaci se 
službou Internetového připojení od Nej.cz 

V případě objednání jakékoliv služby INTERNET, získáte Vaši stávající Základní 
(Redukovanou) televizní nabídku v DVB-T                                                                  

(které bude v naší síti funkční i po přechodu pozemního vysílání na DVB-T2)        
zcela ZDARMA!!! 

Tuto službu, a navíc zdarma, Vám jistě jiný poskytovatel Internetu v Táboře nenabídne !!! 

 
Neváhejte, tato nabídka je časově omezena, a je určena právě a jen pro zákazníky 
odpojované v rámci změny smlouvy s Městem Tábor.  
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 Kontaktujte tedy prosím osobně nebo telefonicky naši pobočku v Táboře, nebo můžete 
využít i naší zákaznickou linku 488 999 488.  
 
Zákaznické centrum Tábor Provozní doba 

Nej.cz s.r.o. 
 

Po:   8:00-12:00   13:00-17:00 

Petra z Ústí 1816 
 

Út:    8:00-12:00   13:00-16:00 

390 02 Tábor 
 

St:    8:00-12:00   13:00-17:00 

tel.: 398 998 140, 775 940 780 
 

Čt:    8:00-12:00   13:00-16:00 

sluzby.tabor@nej.cz  

 
Pá:   8:00-12:00    

 
S naší pracovnicí dohodnete podmínky smlouvy a v případě využití speciální nabídky i bezplatnou 
návštěvu technika, který Vám zařízení přiveze, nainstaluje, a naladí Váš televizor.  
 
 Servis služby a našeho zařízení, je po celou dobu trvání smlouvy bezplatný. 
 
Děkujeme za Váš čas věnovaný našemu sdělení, a doufáme, že i nadále zůstanete naším 
spokojeným zákazníkem. 
 
 
 
 
 
 
           Robert Apoštol 
         ředitel pobočky Nej.cz s.r.o.  

Tábor - Milevsko 

mailto:sluzby.milevsko@nejtv.cz

