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субота, 18 јануар 2020 16:48

 Корисници кабловског оператора Супернова у власништву Телекома од данас не могу
да гледају канале Јунајтед медија, јер је уговор о дистрибуцији истекао и није обновљен.

  

  Са жаљењем обавештавамо грађане да и поред наше жеље да се програми Јунајтед
медиа и даље налазе у понуди Супернове, нисмо успели да постигнемо договор са
Телекомом, саопштено је из УМ.    

Оператеру Супернова је још 31. децембра истекао правни основ за емитовање канала
Јунајтед медија. Руководству компаније понуђени су готово исти тржишни услови који су
важили и раније, али нажалост, до наставка сарадње није дошло, додају из Јунајтед
Медија.

  
  

Са жаљењем обавештавамо грађане да и поред наше жеље да се програми Јунајтед
медиа и даље налазе у понуди Супернове, нисмо успели да постигнемо договор са
Телекомом

    

Од данас преко кабловског оператера Супернова грађани више не могу да гледају
телевизије Н1, Спорт Клуб, Pikaboo, Vavoom, Cinemanija, Лов и риболов и Гранд. 

  

"Надамо се да и даље постоји могућност да се пронађе решење, због интереса
корисника и да се настави вишегодишња сарадња која је постојала са оператерима
Радијус Вектор и Коперникус, који су у међувремену постали мрежа Супернова", додаје
се у саопштењу УМ.
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Подсећамо да је државни оператер – Пошта НЕТ пре месец дана, без икаквог
образложења одустао од сарадње са Унитед Медиом. 

  

За само 50 дана око 300.000 домаћинстава, који су корисници два државна оператера
Пошта нет и Супернова, остали су без могућности да прате програме у власништву
Јунајтед Медија.

  

Унитед Медиа обавештава све заинтересоване грађане да наше канале могу пратити
одабиром СББ пакета или ТОТАЛ ТВ, а врло једноставно то могу учинити и преко
платформе ЕОН, било где у Србији без уговорне обавезе.

  

(Н1)
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