
Největší podpora smart TV na trhu  

české, slovenské, 

filmové, erotické,  

sportovní, hudební,  

dětské i dokumentární 

stanice 

z našeho archivu  

si přehrajte filmy,  

seriály i sportovní  

klání, až budete 

mít čas vy 

vše, co se v TV vysílá, 

můžete sledovat  

až 30 dni zpětně 

(nejdelší timeshift 

na trhu) 

nahrávejte kdykoli, 

cokoli (neomezené 

nahrávání pouze 

u Lepší.TV) 

sledujte přes internet 

ve smart TV,  

klasické TV  

s Lepší TV Boxem, 

v PC i mobilu 

ACL | Blaupunkt | Bang & Olufsen | Google Chromecast | Finlux | goGEN | Hisense | Hyundai | JVC 
LG | Medion | Orava | Philips | Samsung | Sharp | nVidia Shield | Skyworth | Sony | TCL | Thomson 

Toshiba | Vestel | Vivax | Xiaomi 

možnost sledování 

 více dílů 

najednou 

dokáže zobrazit 

podobné pořady, 

které by se Vám 

mohly líbit 

vytvořte každému 

členu domácnosti 

jeho divácký profil 

nastavte dětem 

jen povolené typy 

pořadů a stanic 

(např. pohádky) 

Lepší.TV funguje ve 

všech zemích EU. 

Kontaktujte nás! 
A za pár okamžiků můžete mít doma Lepší.TV i s internetem 

V naši síti Vám nabízíme opravdovou lahůdku, kterou jsme pro Vás pečlivě vybrali. 

Spojte své televizní zážitky s revoluční IPTV na trhu! Dopřejte si Lepší.TV! 

EU 

umožňuje sledovat TV stanice na televizích, které nepodporují instala-
ci aplikace Lepší.TV (nejsou tzv. SMART). Připojení je navíc velmi snad-
né a intuitivní. 

Pro pohodlné sledování Vašich oblíbených TV stanic Vám tak stačí 
Lepší.TV Box, internet a televizor. 

 

Další aplikace,   předinstalované v Lepší.TV Boxu: 

Spotify Chrome MX Player YouTube Kalkulačka HBO GO Google 
Play 

Sudoku 

Lepší.TV Box (1.999 Kč)  

HBO stanice + HBO GO:  (219 Kč/měsíc)  

HBO GO je videotéka s nabídkou více než 
2000 hodin filmových trháků, celých seriálů a 
pořadů z produkce HBO. Sledujte filmy a 
seriály bez  reklam a v češtině.  

+ 

HD  HD  HD  

Výběr z 98 TV stanic:  (199 Kč/měsíc)  

HD  HD  HD  HD  HD  

TV stanic  

HD  HD  HD  HD  HD  HD  
a dalších  

83 


