
 

 

 

     CENÍK TELEVIZE KUKI 
 

 
 

POČET PROGRAMŮ NENÍ VŠE, SESTAVTE SI TELEVIZNÍ BALÍČEK PODLE VLASTNÍHO PŘÁNÍ 

Hlavní balíčky televizních programů (měsíční paušál vč. DPH): 

Kuki XL 

164 kanálů, všechny kanály jsou dostupné.  

Pořady lze zhlédnout až 7 dní po odvysílání a k dispozici navíc obdržíte 50 hodin prostoru pro vlastní nahrávky pořadů. Cena 980 Kč měsíčně 
platí při využívání libovolné služby připojení k internetu od společnosti Rychlý drát, jinak je cena 990 Kč. 

Služba umožňuje sledování obsahu na 2 fixních (tj. set-top box nebo chytrá televize) a 5 mobilních (tj. mobil, tablet nebo počítač) zařízeních. 
Max. počet fixních zařízení k jedné smlouvě jsou tři.Obsahuje balíčky Navíc HBO, Navíc Cinemax, Navíc seriály a videotéku se 100 filmy 
zdarma. 

980,-
990,- 

Kuki L 

Výběr 77 kanálů z celkem 159 kanálů.  

47 kanálů je již předvolených, 30 kanálů si volíte dle vlastní preference. Vaší volbu kanálů lze 1x za 30 dní změnit. Pořady lze zhlédnout až 7 
dní po odvysílání a k dispozici navíc obdržíte 50 hodin prostoru pro vlastní nahrávky pořadů a videotéku se 100 filmy zdarma. Cena 480 Kč 
měsíčně platí při využívání libovolné služby připojení k internetu od společnosti Rychlý drát, jinak je cena 490 Kč. 

Služba umožňuje sledování obsahu na 2 fixních (tj. set-top box nebo chytrá televizeV) a 5 mobilních (tj. mobil, tablet nebo počítač) 
zařízeních. Max. počet fixních zařízení k jedné smlouvě jsou tři. 

480,- 
490,- 

Kuki M 

Výběr 49 kanálů z celkem 100 kanálů.  

34 kanálů je již předvolených, 15 kanálů si volíte dle vlastní preference. Vaší volbu kanálů lze 1x za 30 dní změnit. Pořady lze zhlédnout až 7 
dní po odvysílání a k dispozici navíc obdržíte 50 hodin prostoru pro vlastní nahrávky pořadů a videotéku se 100 filmy zdarma. Cena 280 Kč 
měsíčně platí při využívání libovolné služby připojení k internetu od společnosti Rychlý drát, jinak je cena 290 Kč. 

Služba umožňuje sledování obsahu na 2 fixních (tj. set-top box nebo chytrá televize) a 5 mobilních (tj. mobil, tablet nebo počítač) zařízeních. 
Max. počet fixních zařízení k jedné smlouvě jsou tři. 

280,-
290,- 

Kuki S 
Pevná nabídka 46 kanálů. Pořady lze zhlédnout až 1 den od odvysílání. 

Služba umožňuje sledování obsahu na 2 fixních (tj. set-top box nebo chytrá televize) a 5 mobilních (tj. mobil, tablet nebo počítač) zařízeních.  
190,- 

Doplňkové služby (vylepšení, měsíční paušál vč. DPH): 

Navíc 5 Umožňuje dokup 5 TV kanálů. 150,- 

Navíc HBO balíček Obsahuje HBO HD, HBO 2 HD, HBO 3 HD, HBO MAX. 250,- 

Navíc Cinemax Obsahuje Cinemax HD, Cinemax 2 HD. 50,- 

Nahrávám 50 Nahrávání 50 hodin záznamu s dobou uložení 3 měsíce. 50,- 

Nahrávám 100 Nahrávání 100 hodin záznamu s dobou uložení 3 měsíce. 100,- 

Navíc seriály Nahrávání epizod nejžádánějších seriálů a pořadů, lze je tak sledovat až 6 měsíců zpětně 65,- 

Navíc telka Služba umožňující sledovat Kuki na dalším fixním zařízení (set-top box, chytrá televize).  89,- 

Navíc kino plus Za jednorázový měsíční poplatek lze získat přístup ke stovkám filmů, takže si není nutné půjčovat každý zvlášť. 50,- 

Zařízení pro provoz televize Kuki (jednorázová cena vč. DPH): 

Aplikace 
Aplikace pro sledování televize na podporované chytré televizi (SmartTV), nebo na počítačích, tabletech a telefonech (Windows, 
Mac OS, Linux, Android, iOS). 

0,- 

Set-top box  
Set-top box Arris 4302, napájecí zdroj, dálkový ovladač spolu s bateriemi, propojovací HDMI kabel a ethernetový kabel. Set-top box 
lze pořídit také na 12 měsíčních splátek po 179,- Kč. 

 1990,- 

Doprava Poštovné nebo doprava (v případě instalace settopboxu technikem).    99,- 
 

Ceník je platný od 1. 5. 2022. Poskytovatelem služeb KUKI je společnost Rychlý drát, s.r.o. Provozovatelem služeb KUKI je společnost SMART Comp. a.s., se 
sídlem Kubíčkova 8, 635 00  Brno, IČO: 25517767.  
 

DOTAZY A OBJEDNÁVKY 
V případě dotazů či objednávky nás prosím kontaktujte telefonicky na čísle 212 244 400 v pracovní dny od 8:30 do 17:00, e-mailem na adrese 

info@rychlydrat.cz nebo prostřednictvím webového formuláře na www.rychlydrat.cz.  


