


Pakiet  STARTOWY

63 kanały
29 w HD

25 godzin nagrań osobistych
24 godziny audycji wstecz

 1 zł/pierwszy m-c
później 19,90 zł/m-c

Pakiet  RODZINNY

124 kanałów
81 w HD

50 godzin nagrań osobistych
48 godzin audycji wstecz 39,90 zł/m-c

Kanały Pakietu STARTOWEGO

Ponadto w Pakiecie RODZINNYM



Pakiet  Premium CANAL+ PRESTIGE 54,90 zł/m-c

Pakiet  Premium CANAL+ SELECT

44,90 zł/m-c

Codzienne premiery filmowe, seriale, 
wydarzenia sportowe bez reklam.

Pakiet  FILMBOX

9,90 zł/m-c

Ekskluzywne holywoodzkie premiery, 
zabawne komedie i interesujące filmy 
dokumentalne dla całej rodziny.

Pakiet  CZERWONY

Pakiet pełen relaksu i rozrywki w jakości HD,
przeznaczony wyłącznie dla dorosłych 
widzów.

9,90 zł/m-c

Usługi dodatkowe

Oglądaj telewizję OVIGO na 
dwóch dodatkowych 
dekoderach lub telewizorach 
SmartTV bądź na dwóch 
urządzeniach mobilnych.*

Multiroom 
+2 urządzenia |  14,90 zł

Zwiększ miejsce na nagrania 
swoich ulubionych audycji aż 
do 100 godzin.*

Dysk PVR
100 godzin |  9,90 zł

Korzystaj z usługi Timeshift - 
pauzuj i oglądaj wcześniej 
wyemitowane audycje 
nawet do 7 dni wstecz.*

Timeshift 
7 dni wstecz   |  9,90 zł 

HD



Zapraszamy do kontaktu
Dostawca usług
telewizyjnych OVIGO
Horyzont Media S.A. z siedzibą w
Katowicach 40-xxx przy ulicy
Jesionowej 22.

Tel: xxx xxx xxx
Mail: info@ovigo.tv
Sklep: www.ovigo.tv

Nasze dane 
kontaktowe

Usługa telewizyjna OVIGO świadczona jest
w wybranych sieciach operatorów Internetu 
partnerów OVIGO. Jeżeli w sieci Twojego 
operatora nie ma naszej telewizji, prosimy 
o wysłanie wiadomości e-mial 
na adres: info@ovigo.tv

Logo  i kontakt operatora

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

Oglądaj telewizję OVIGO na dwóch dodatkowych dekoderach lub telewi-
zorach SmartTV bądź na dwóch urządzeniach mobilnych. Ciesz się 
telewizją na różnych platformach!

Zwiększ miejsce na nagrania swoich ulubionych audycji aż do 100 
godzin.*

Korzystaj z usługi Timeshift - pauzuj i oglądaj wcześniej wyemi-
towane audycje nawet do 7 dni wstecz.*

Usługi dodatkowe

Timeshift 7 dni wstecz   |  9,90 zł 

Dysk PVR 100 godzin  |  9,90 zł

Multiroom +2  |  14,90 zł

Regon: 383935159,
NIP: 9542806224,
KRS: 0000790021

Mailowo
info@ovigo.tv

W sieciach społecznościowych
www.facebook.com/ovigotv

Na naszej stronie internetowej
www.ovigo.tv

Zapraszamy do kontaktu
Dostawca usług
telewizyjnych OVIGO
Horyzont Media S.A. z siedzibą w
Katowicach 40-158 przy ulicy
Jesionowej 22. 
Regon: 383935159,
NIP: 9542806224,
KRS: 0000790021.

Usługa telewizyjna OVIGO świadczona jest w wybranych sieciach operatorów Internetu 
- partnerów OVIGO. Jeżeli w sieci Twojego operatora nie ma naszej telewizji, prosimy 
o wysłanie wiadomości e-mail na adres: info@ovigo.tv

kontakt do operatora ISP

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


