Internetová televize Telly

na 30 dní zdarma
Telly je moderní internetová televize vhodná pro jakoukoliv domácnost. S ní už
nebudete muset napjatě čekat na to, až začne váš pořad a nebo se strachovat, že
si jej nestihnete včas zapnout. S internetovou TV Telly budete mít dokonalý
přehled o všech kanálech a budete pány vaší zábavy. Střední balíček televize Telly
vám umožní si vybrat ze 102 kanálů (61 v HD kvalitě). Prvních 30 dní vám bude Telly
zpřístupněna na 1 zařízení, ale po uplynutí této doby si můžete internetovou TV
užívat až na 4 zařízeních (tablety, počítače, mobilní telefony, chytré televize).
Samozřejmostí je sledování všech pořadů až 7 dní zpětně.

Televizní kanály obsažené

ve Středním balíčku internetové televize Telly
Střední balíček obsahuje celkem 102 kanálů a 61 z nich je v HD kvalitě. K dispozici
vám budou filmové, sportovní, dokumentární, hudební, všeobecné, dětské,
zpravodajské, regionální, lifestylové, cizojazyčné i erotické kanály.

Každý divák si zajisté najde svůj oblíbený program.

Postup spuštění Telly na 30 dní zdarma
Vyplňte správně všechna požadovaná pole webového formuláře ZDE a zadejte svou platební
kartu. Pro její ověření se z ní strhne 1 Kč, která vám bude do 4 dní vrácena.


Zaškrtněte políčko "Mám promo kód", vyplňte jej a po ověření se vám aktivuje speciální nabídka
z vašeho promo kódu.


Emailem vám přijde jednoduchý návod pro přihlášení do Telly. Zároveň obdržíte SMS zprávou
přihlašovací údaje. Okamžitě můžete začít sledovat Telly TV zdarma na 30 dní. Pokud se vám

Telly TV bude líbit, nemusíte nic řešit. Po skončení bezplatného období přejdete na placenou
verzi, a to dle balíčku, který jste si při registraci vybrali. Chcete pouze využít 30 dní sledování
zdarma a dále Telly nevyužijete? Jedním kliknutím můžete kdykoliv platební kartu odhlásit.

Po uplynutí 30 dní sledování zdarma se automaticky služba Telly TV ukončí.


Poznejte a užijte si veškeré vychytávky internetové televize. Pozastavte si obraz, přetočte,
vybírejte pořady z archivu dle hodnocení a nahrávejte si pořady a filmy.

