
Tarif Kuki Cena v Kč včetně DPH za měsíc

Kuki start 100,00

Kuki menší 200,00

Kuki větší 400,00

Cena set-top-box ARRIS VIP1113: 1 690,00 Kč (nebo pronájem za 100,00 Kč/měsíčně)
Cena za náhradní ovladač: 333,00 Kč

Programová skladba se může měnit v závislosti na vývoji nabídky a požadavcích trhu.
Aktuální seznam TV kanálů je dostupný na webu www.kuki.cz u dané služby. 
Volitelné TV kanály lze každých 30 dní libovolně měnit. 
Ceny služby Kuki zahrnují poplatek z převzatého televizního vysílání ve výši 1 % jako příspěvek do Státního fondu 
kinematografie.

V ceně základní služby dostanete start menší větší

Výběr kanálů, které chcete sledovat - • •

Možnost sledování na 1 fixním zařízení ¹) • • •

Možnost sledování na 5 mobilních zařízeních - • •

Možnost vrátit program zpět 0-24h 48-168h 48-168h

Zastavení běžícího programu • • •

Vrácení pořadu na začátek • • •

Nahrávání pořadů –10 hodin (s uložením záznamu 
na 7 dnů)

- • •

Kino (přístup do půjčovny filmových titulů) • • •

Vzdálené ovládání set-top boxu z mobilních 
zařízení

• • •

Programový průvodce na 14 dní dopředu a 14 dní 
zpět

• • •

Seriály – doplňková služba v rozsahu možnosti 
vrácení pořadu zpět

• • •

Máte možnost si přiobjednat start menší větší

Nahrávám 50/100 (videorekordér s kapacitou 
50/100 hodin)

- • •

Navíc HBO balíček, Navíc Cinemax - • •

Navíc kanál, Navíc 5 - • •

Navíc telka (dokoupení KUKI TV licence pro další 
fixní zařízení)¹)

• • •

Navíc seriály - • •

Navíc kino, Navíc kino plus - • •

Kino (výpůjčky filmových titulů) • • •

Doplňkové služby: Detail služby: Cena3):

Navíc kanál Umožňuje dokup 1 TV kanálu. 35 Kč

Navíc 5 Umožňuje dokup 5 TV kanálů. 150 Kč

Navíc HBO balíček Obsahuje HBO HD, HBO 2 HD, HBO 3 HD, HBO GO. 250 Kč

Navíc Cinemax Obsahuje Cinemax HD, Cinemax 2 HD. 50 Kč

Nahrávám 502) Nahrávání 50 hodin záznamu s dobou uložení 3 měsíce. 50 Kč

Nahrávám 1002) Nahrávání 100 hodin záznamu s dobou uložení 3 měsíce. 100 Kč

Navíc seriály2) Nahrávání epizod nejžádánějších seriálů a pořadů. 65 Kč

Navíc telka Služba umožňující sledovat Kuki na dalším fixním zařízení 
(set-top box, Samsung Smart TV nebo Android TV). 89 Kč

Navíc kino Umožňuje zhlédnutí až 50 filmových a seriálových titulů v 
sekci Kino za měsiční paušál. 50 Kč

Navíc kino plus Umožňuje zhlédnutí až 280 filmových a seriálových titulů v 
sekci Kino za měsiční paušál. 100 Kč

Kino Videopůjčovna filmových titulů. Přístup k titulu na 48 hodin. 1–99 Kč / titul

1)Fixním zařízením se rozumí set-top-box, Smart TV Samsung od roku výroby 2014, nebo zařízení s OS Android TV, 
Smart TV LG a Apple TV.
2) U vybraných stanic může být doba uložení záznamu omezena licenčními právy.
3) Měsíční paušál včetně DPH.

Volitelné kanály adoplňkové služby Kuki TV si můžete aktivovat na stránce https://nastav.kuki.cz.
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