Možnosti využití chytrých TV funkcí v různých životních situacích.
Nebuďte otrokem televizního vysílání.

Timeshift / Posun v čase
›

Víkend strávený mimo domov.
Při nedělním návratu domů si lze pustit oblíbený ﬁlm nebo seriál, který byl odvysílán v sobotu nebo v pátek.
Proč se vázat na pevné časy televizního vysílání.

›

Večerní posezení s přáteli nebo s rodinou.
Už si nemusíte hlídat čas, Váš oblíbený pořad si pustíte po návratu domů. Dneska už nemusíte sedět
od 19 h u TV, protože chcete stihnout televizní noviny… jde to i jinak.

›

Buďte více se svými dětmi – hrajte si, věnujte se úkolům, společně vařte…
Oblíbený seriál nebo pořad si můžete pustit později. Nestíháte večerníček kvůli večeři nebo koupání? Nevadí,
Vaše děti neřeší, jestli se na něj podívají v 19.00 nebo v 19.15. Zaspali jste nedělní Studio Kamarád? Děti
pláčou? Nevadí, u nás jim ho pustíte o něco později.

›

Věnujte se více své drahé polovičce, nezanedbávejte ji kvůli fotbalovým přenosům. Má narozeniny zrovna
v den přímého přenosu, o který nechcete přijít? Dávají zrovna večerní zápas NHL, ale přítelkyně už
domluvila oslavu s rodinou?
Neseďte stále u televize, připravte pro svou drahou polovičku překvapení, věnujte se jí i její rodině. Díky naší
AIM KUKI TV a jejím chytrým funkcím Vám žádný fotbal ani jiný sportovní přenos už neuteče. Prostě si
sportovní přenos pustíte, až se vrátíte domů. (Jednouza čas se to dá přeci přežít :-))

›

Mějte se rádi. Běžte cvičit, na procházku nebo si udělat radost na nákupech.
Svůj oblíbený pořad si pustíte po návratu domů. Nebuďte vázaní na TV program a vysílání v pevně dané časy.

›

Nestíháte Váš oblíbený pořad kvůli dopravnímu kolapsu? Nebo se chcete dívat každý na něco jiného?
Chce se Váš muž dodívat na prodloužení fotbalového utkání, ale Vám začíná premiéra nového seriálu?
Není nic snazšího, než si to pustit později a v klidu.

Navíc Seriály / Ojedinělá TV služba na našem trhu!
›

Jedete na dovolenou a nechcete přijít o svůj oblíbený seriál?
Označte si ty nejoblíbenější a sledujte je po návratu domů. Pointy dílů Vám už neutečou
a budete je mít hezky pohromadě a za sebou.

›

Máte hodně práce a nestíháte se dívat třeba na Ulici?
Už nemusíte pospíchat na přesný čas vysílání oblíbeného seriálu. Pusťte si ho až půl roku zpátky nebo se
podívejte na díly, které ještě v TV neběžely. A to v době, kdy se Vám bude chtít.

›

Jste nemocný a nudíte se?
Podívejte se na popisky jednotlivých dílů našich seriálů a pusťte si ty, které Vás zaujmou.

›

Dávají Váš rozkoukaný seriál v době, kdy nejste doma?
Nevadí, až přijedete, tak si ho můžete pustit v klidu a v pohodě i s dvoudenním zpožděním.

›

Díváte se na napínavý seriál a nemůžete se dočkat dalšího dílu, který ale budou v TV vysílat až za týden?
Proč čekat? U některých našich seriálů se můžete dokonce podívat klidně až na dvě epizody dopředu.
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Nastav si kanál
›

Jste sportovní fanda?
Není problém, až si budete vybírat tarif, zvolte si do něj primárně sportovní stanice. Neutrácejte zbytečně
peníze za tarif, kde se budete dívat jenom na třetinu kanálů.

›

Milují Vaše děti pohádky?
Není nic snazšího, než si při výběru stanic navolit více dětských kanálů. Udělejte sobě i dětem radost.

›

Kolega v práci se Vám zmínil, že na jeho oblíbené TV stanici dávají super seriál?
Ale Vy tento kanál nemáte v současném TV tarifu?
Není problém, TV kanál si u nás můžete v rámci své nabídky pořídit tím, že si prostě změníte 1x měsíčně
programovou skladbu a o seriál určitě nepřijdete. A až Vás přestane stanice bavit nebo seriál skončí, nevadí,
můžete si ji prostě vyměnit za novou TV stanici.

›

Právě jste zjistil, že na jedné z TV stanic, kterou nemáte ve své nabídce, dávají jeden
z největších sportovních přenosů?
Nevadí, u nás si tuto stanici pořídíte tím, že ji prostě vyměníte za jinou (stávající, kterou třeba zrovna nesledujete).

›

Chcete platit jen za to, co skutečně sledujete?
S naší nabídkou Vám to umožníme.

Pauza TV
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

Díváte se na napínavý horor a zvoní Vám telefon?
Sledujete sportovní zápas roku a někdo zvoní?
Konečně jste si sedli k oblíbenému seriálu a těšíte se na pokračování z minula, když začne brečet Vaše dítě?
Zrovna začali vysílat zprávy, ale Vás volá manželka, že jí musíte jít pomoc odnést těžké tašky z auta?
Potřebujete nutně na toaletu, ale reklamní bloky už vysílali? A Vy nechcete přijít ani o minutu skvělého ﬁlmu?
Máte na chuť na něco dobrého, ale zrovna se v detektivce řeší, kdo je vrah?
Děti si chtějí povídat zrovna při Vašem nejoblíbenějším seriálu, na který jste se celý den těšila?
Doprala Vám právě pračka a Vy sledujete začátek večerního ﬁlmu?
Vaří se Vám voda na kafe, když konečně začal Váš oblíbený ﬁlm?
Musíte jít k večeři, zrovna když máte rozkoukanou napínavou detektivku?
Volá Vám tchýně, zrovna když detektiv určuje vraha?

NEVADÍ, PROSTĚ SI STOPNĚTE ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ A UDĚLEJTE SI PAUZU AŽ NA 60 MINUT,
A TO TEHDY, KDY ZROVNA VY POTŘEBUJETE!

Mobilní aplikace
›
›
›
›
›

Čekáte v restauraci na přítelkyni, která má zpoždění, nudíte se a v TV zrovna dávají skvělý pořad?
Máte u sebe tablet i na chalupě, kde nemáte rozšířenou TV nabídku, ale jen internetové
připojení a pár základních TVprogramů?
Chcete se dívat na něco jiného než Vaše rodina?
Dlouhá a nudná cesta ve vlaku nebo v autobuse?
Křičí Vám dítě na zadním sedadle Vašeho vozu, že neuvidí svůj oblíbený kreslený seriál?

POKUD MÁTE PŘIPOJENÍ NA WI-FI, TAK SLEDUJTE NAŠI MOBILNÍ APLIKACI AIM KUKI TV
A UŽ O NIC NEPŘIJDETE! MOŽNOST PŘIPOJENÍ AŽ NA 5 CHYTRÝCH ZAŘÍZENÍ!

