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Váš dopis značky/ze dne   Naše značka  Vyřizuje/linka  Mariánské  Lázně 

       Hladík   28.02.2022  

 

Věc: Změna ceny za příjem kabelové televize Mariánské Lázně  
 

 

 

Vážená paní, vážený pane ! 

 

 

 Sdělujeme Vám, že dnem 1. dubna 2022 je naše firma nucena zvýšit poplatky za 

příjem základní a rozšířené nabídky kabelové televize v Mariánských Lázních. 

Nová cena u základní nabídky bude namísto 159,- Kč činit nově částku 180,- Kč.   

Cena rozšířené nabídky bude namísto 349,- Kč činit nově částku 370,- Kč. Hlavním důvodem 

pro tento nepopulární krok jsou trvale rostoucí poplatky jednotlivým televizním stanicím, kdy 

především televize TV Nova a TV Prima neustále zvyšují své cenové požadavky za každou 

účastnickou zásuvku. Při uzavírání smluv na roky 2022 až 2024 došlo k výraznému cenovému 

růstu, který jsme nuceni bohužel převést na zákazníka, aniž bychom museli vyřazovat 

programy z nabídek. Dalším důvodem je stále rostoucí inflace, kdy jsme stávající ceny drželi 

od roku 2016 bez navýšení.      

  Zvýšení ceny je částečně kompenzováno rozšířením nabídky, kdy byl nově do 

základní nabídky zařazen dětský program TV RIK a během dubna 2022 bude do základní 

nabídky zařazen sportovní kanál Nova Sport 2. Nespornou výhodou je možnost za jednu cenu 

nabídky přijímat programy na více televizích v jedné domácnosti najednou oproti satelitu, kde 

je nutné pořídit pro každou televizi dekodér včetně zpoplatněné karty.    

V letošním roce jsme se dále rozhodli pro celoroční soutěž, kdy v současné chvíli 

připravujeme vše potřebné pro spuštění tak, abychom na konci roku ze všech předplatitelů, 

kteří se soutěže zúčastní, vylosovali výherce, kdy hlavní cenou bude televize. Podmínky 

soutěže zveřejníme na našich internetových stránkách www.ktml.cz a v Mariánskolázeňským 

vysílání.     

Věřím, že i přes zvýšení ceny budete i nadále spokojeni s nabídkou naší kabelové 

televize a zachováte nám přízeň. 
 

  
S pozdravem  

 

         Aleš Hladík - jednatel  

 

Všem předplatitelům  

Kabelové televize Mariánské Lázně  


