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Ceník služeb  
Registrovat službu Chytrá TV lze pouze ze sítí provozovatele 4 M Rožnov spol. s r.o. 

Pro aktivaci a užívání doplňkové služby Chytrá TV je nutné mít aktivní TV nabídku a Internet od 4 M Rožnov. 

Sledování není geograficky omezeno. Všechny ceny jsou včetně DPH. 

CHYTRÁ TV 

je doplňková služba k hlavnímu digitálnímu vysílání (DVB-C) kabelové TV od 4 M Rožnov, kde fungují také programové balíčky. 
Nabízíme tyto druhy služeb: ZÁKLAD, PLUS, RECORD, které se řídí smluvními podmínkami. 
 
Chytrá TV přináší možnost sledovat televizní vysílání na Vašem počítači, notebooku, tabletu, mobilním telefonu nebo Smart TV. 
Služba umožňuje nejen se na programy dívat v době, kdy se vysílají, ale přináší možnost jejich sledování se zpožděním 
(Timeshift), pozastavit jejich sledování nebo televizní programy nahrávat (Record).  
Součástí Chytré TV je přehledný program s možností vyhledávání pořadů podle názvů a automatického nahrávání. 

 

Chytrá TV – ZÁKLAD  50,- Kč / měsíc 
- TV programy a rádia dle Vaší aktuální TV nabídky předplacené v kabelové síti od 4 M Rožnov 
- Online přehrávání až na 2 zařízeních (mobil, počítač, tablet nebo Smart TV / Android TV) současně 
- 2 hod. nahrávek a až 7 dní přehrávání zpětně v ceně při registraci 

Přihlášení / Registrace: https://www.modernitv.cz/register/partner 

 
Chytrá TV – PLUS  40,- Kč / měsíc 

- 50 hod. nahrávek (doba uložení nahrávek až 6 měsíců) 
- Doplňková služba k Chytrá TV – ZÁKLAD 

Objednání služby: https://www.4mroznov.cz/objednavka.php 

 

Chytrá TV – RECORD  60,- Kč / měsíc 
- 120 hod. nahrávek (doba uložení nahrávek až 6 měsíců) 
- Doplňková služba k Chytrá TV – ZÁKLAD 

Objednání služby: https://www.4mroznov.cz/objednavka.php 

 
* Doplňkové balíčky PLUS nebo RECORD si lze doobjednat teprve po registraci služby Chytrá TV – ZÁKLAD 
* Doplňkový balíček Set-top box Apple TV (2x) je k Chytrá TV – ZÁKLAD za cenu 35,- Kč 

* Doplňkový balíček Prima bez reklam, který vám umožní přeskakování reklam, je za cenu 69,- Kč 

 
V případě Vašeho zájmu o tyto služby je nutná nejprve Vaše registrace na našich stránkách 
https://www.modernitv.cz/register/partner - registrovat se přes partnera 4 M Rožnov spol. s r. o. 

Služba je zajišťována ve spolupráci s ChytrouTV prostřednictvím aplikace ModernTV pro mobily a Smart TV / Android TV 
Seznam podporovaných zařízení naleznete na stránkách: https://modernitv.cz/info/s/applications 

Smlouva je na dobu neurčitou s třicetidenní (30) výpovědní lhůtou. 

Smluvní pokuty 

Znovu připojení neplatiče 500,- Kč 

Neoprávněné užití služby 10.000,- Kč 

Platby 
Účtovací období je od 1. dne v měsíci do posledního dne v měsíci.  
Platby se provádějí formou předplatného, splatnost je k 20. dni předcházejícího měsíce nebo na základě 
vystavené faktury. Způsob a interval platby je dohodnut ve smlouvě. 

Kontakt (obchodní centrum) 
4 M Rožnov spol. s r.o., Videčská 473, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 45195579, DIČ:CZ45195579 
web: www.4mroznov.cz 
email: info@4mroznov.cz 
tel: 571 626 345 
 
pracovní doba: pondělí, středa: 8:30 - 12:00 / 13:00 - 16:30 
 pátek: 8:30 - 12:00 
   úterý, čtvrtek: pro veřejnost zavřeno 

 
hotline: 603 255 372 pondělí až neděle 8:00 - 20:00 
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