
OD TERAZ MAGIA W 
PAKIECIE RODZINNYM

ZA 39,99



*Usługi Timeshift, nagrywania audycji oraz odtwarzania na urządzeniach mobilnych 
dostępne są dla wybranych kanałów.

Niniejsza ulotka nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Codzienne premiery filmowe, seriale, wydarzenia sportowe bez reklam.

Oglądaj pakiet najpopularniejszych polskich kanałów telewizyjnych w wersji High 
Definition (HD). Usługa Timeshift do 24 godzin wstecz. Dysk PVR o pojemności 
pozwalającej na zapis 25 godzin audycji i filmów.*



Pakiet najlepszych  polskojęzycznych kanałów telewizyjnych. Kanały sportowe, dla dzieci, 
lifestyle i filmowe - to rozrywka dla całej rodziny! Usługa Timeshift do 2 dni wstecz. Dysk 
PVR o pojemności pozwalającej na zapis 50 godzin audycji i filmów.*



Przewodnik po programach
Znajdź szybko swój ulubiony kanał albo audycję.
Cyfrowy program telewizyjny z możliwością wyszukiwania.

Osobista nagrywarka
Wybierz film, a my go nagramy.
Wybierz serial, a nagramy dla Ciebie wszystkie odcinki.*

Pauzowanie i przewijanie
Twój ulubiony program leciał już w telewizji?
U nas masz 7 dni aby go ponownie obejrzeć.*

Bez długotrwałych zobowiązań
Umowa na czas nieokreślony.
Sam decydujesz jak długo z nami zostaniesz.

Funkcjonalności

Usługa Multiroom umożliwia uruchomienie telewizji OVIGO na dwóch 
dodatkowych dekoderach lub telewizorach SmartTV oraz na dwóch 
urządzeniach mobilnych. Ciesz się telewizją na łącznie trzech dekoderach!

Rozszerz pojemność Twojego dysku PVR do przechowywania nagrań. 
Ten dodatek pozwoli ci przechowywać do 100 godzin ulubionych filmów 
i audycji.*

Usługa Timeshift to możliwość pauzowania, odtwarzania z 
przesunięciem czasowym oraz oglądania już wyemitowanych 
audycji. To rozszerzenie pozwoli Ci na używanie Timeshift dla audycji 
wyemitowanych do 7 dni wstecz.*

*Usługi Timeshift , nagrywania audycji oraz odtwarzania na urządzeniach mobilnych 
dostępne są dla wybranych kanałów.

Usługi dodatkowe

Timeshift 7 dni wstecz   |  9,90 zł 

Dysk PVR 100 godzin  |  9,90 zł

Multiroom +2  |  14,90 zł

Wystarczy założyć konto na stronie 
www.ovigo.tv, aby zacząć oglądać 

telewizję 

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami.

+48 32 7070 300
info@ovigo.tv
www.ovigo.tv

Materiał Promocyjny Horyzont Media S.A. ważny od 01.09.2020
Dostawcą usług telewizyjnych OVIGO jest Horyzont Media S.A., z siedzibą w Katowicach 
(kod 40-486) przy ulicy Kolistej 25. REGON: 383935159, NIP: 9542806224, KRS: 0000790021

Usługa telewizyjna OVIGO świadczona jest w wybranych sieciach operatorów ISP - partnerów OVIGO.


