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OBJEDNEJTE SI NĚKTERÝ  
Z BALÍČKŮ Skylink NA 4 NEBO  
12 MĚSÍCŮ A ZÍSKÁTE (AKCE 
PLATÍ DO 31. 8. 2012):

• kartu Skylink VÝMĚNA zdarma  
(úspora 600 Kč),
• všechny programy Skylinku  
(s výjimkou dvou erotických) první 
2 měsíce od registrace karty zdarma 
(zvýhodnění 1 200 Kč),
• 24 měsíců od data registrace karty 
bez Servisního poplatku – platí jen pro 
registrace do 31. 8. 2012 (úspora 696 Kč).

ZVOLENÝ BALÍČEK SI MŮŽETE OBJEDNAT 
NĚKTERÝM Z NÁSLEDUJÍCÍCH ZPŮSOBŮ:
• přes Registrační web Skylinku na www.skylink.cz,
• přes Kontaktní formulář na webu www.skylink.cz.

VŽDY UVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ ÚDAJE:
• číslo vaší původní karty
• název zvoleného balíčku Skylink,
• zvolené předplatné období (4 nebo 12 měsíců),
• adresní údaje pro poštovní zásilku.

Po přijetí objednávky vám pošleme poštou na 
dobírku novou kartu Skylink VÝMĚNA. Cena 
dobírky se rovná ceně zvoleného předplaceného 

balíčku. Po doručení je třeba novou kartu 
zaregistrovat na webu Skylinku dle instrukcí 
přiložených k balení karty.

Po registraci se na nové kartě Skylink VÝMĚNA 
automaticky aktivuje nabídka GRATIS (neplacené 
programy), vybraný balíček programů na 
předplacené období (tedy 4 nebo 12 měsíců)  
a navíc se vám v rámci akční nabídky spustí na  
2 měsíce promo vysílání všech ostatních placených 
programů Skylinku (s výjimkou dvou erotických).

KUPTE SI KARTU Skylink  
VÝMĚNA ZA 600 Kč vč. DPH  
A ZÍSKÁTE (AKCE PLATÍ  
DO 31. 8. 2012):

• všechny programy Skylinku  
(s výjimkou dvou erotických) první 
2 měsíce od registrace karty zdarma 
(zvýhodnění 1 200 Kč),
• 24 měsíců od data registrace karty 
bez Servisního poplatku – platí jen pro 
registrace do 31. 8. 2012 (úspora 696 Kč).

KARTU Skylink VÝMĚNA SI MŮŽETE ZAKOUPIT 
NĚKTERÝM Z NÁSLEDUJÍCÍCH ZPŮSOBŮ:
• zakoupit v prodejně satelitní techniky nebo elektro,
• objednat přes Registrační web Skylinku  

na dobírku (poštovné hradí Skylink),
• objednat na dobírku E-mailem na adrese 
skylink@skylink.cz.

Po získání karty je třeba ji co nejdříve zaregistrovat na 
webu Skylinku dle instrukcí přiložených k balení karty.

Po registraci se na nové kartě Skylink VÝMĚNA 
automaticky aktivuje nabídka GRATIS (neplacené 
programy) a navíc se vám v rámci akční nabídky 
spustí na 2 měsíce promo vysílání všech ostatních 
placených programů Skylinku (s výjimkou dvou 
erotických).

www.skylink.cz

Vyměňte si 
starou kartu  
včas a získejte 
bonus!

Někteří uživatelé Skylinku dosud vlastní přístupovou kartu, která je po technické stránce 

typu CryptoWorks. Vzhledem k tomu, že v letošním roce končí technická podpora ze strany 

dodavatele tohoto systému, je potřeba staré karty CryptoWorks co nejdříve vyměnit  

za nové karty Irdeto (Irdeto ICE). Kartu CryptoWorks poznáte podle toho, že její sériové 

číslo začíná některou z číselných řad 0000285…, 03436… a 01976… Abychom Vám výměnu 

karet co nejvíce ulehčili, připravili jsme pro Vás následující akční výhody.
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Karta Skylink VÝMĚNA  
Karta Skylink VÝMĚNA je typu Irdeto ICE, to znamená, že funguje jak v nových přijímačích s certifikovaným dekodérem Irdeto označených Skylink READY, tak i ve většině starých přijímačů s certifikovaným dekodérem CryptoWorks. 


