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Sledování TV – AKCE  
HBO na měsíc za 1 Kč! 

 
1) Obecné informace 
Doporučujeme všem uživatelům si vyzkoušet 
téměř zdarma (za 1K č za měsíc HBO v četně 
HBO GO). Stačí mít službu SledovaniTV u nás 
aktivní a balíček si objednat a zaplatit 
platební kartou . Protože si myslíme, že je 
škoda toho nevyužít, udělali jsme tento 
manuál, který popisuje krok za krokem jak 
postupovat. 
 
2) Aktivace HBO 
Přihlásíme se do SledovaniTV a klikneme na 
Obchod . Vybereme následující obrázek a 
klikneme na objednat . 
 

 
 
Máme zde uvedeno, že nyní je služba za 1Kč 
a od určitého datumu již za 255Kč měsíčně. 
Vespod klikneme na Přejít do košíku . 
 

 
 
Následující obrázek musí zobrazovat 
přepínače tak, jak jsou na obrázku, aby mohla 
být sleva na 1Kč uplatněna. Takto je to 
v podmínkách sjednaných se společností 
SledovaniTV ze strany HBO. Pokud tedy 
službu poté nezrušíte, bude se Vám od 
datumu, které je uvedeno ú čtovat a strhávat 
z karty 255 K č měsíčně, proto je pot řeba na 

vypnutí v p řípadě, že službu dále nechcete 
pamatovat! 
  
 

 
 
Vyplníme povinná pole, pokud nejsou vyplněna 
správně a klikneme na Odeslat objednávku . 
 

 
 
Dále doplníme údaje o kartě a platbu 
provedeme. 
 

 
 

 
 
Všimněte, že už zde můžete kliknout na 
ukončit automatické prodlužování, tedy pokud 
chcete mít jistotu, že Vám služba nebude 
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prodloužena a že za ni nebudete dále platit, 
klikneme na tuto volbu. 

 
 
Požadavek pomocí OK potvrdíme. 

 
 
Objeví se nám hláška o ukončení 
prodlužování. 

 
 
Nyní je to tedy nastaveno tak, že m ěsíc 
můžete službu HBO a HBO GO používat a 
nemusíte mít obavy, že by se Vám sama 
znovu zaktivovala již za 255K č měsíčně. 
 
3) Možnost prodloužení  
V případě, že si chceme na další měsíc službu 
za 255Kč měsíčně zaplatit, klikneme na 
Obchod . Vybereme následující obrázek a 
klikneme na prodloužit. 
 
 

 
 


