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V dne‰ní dobû jiÏ asi není bûÏného ob-
ãana, kter˘ by nemûl doma internet a tele-
vizi. Ale není televize jako televize. Zlobí
vás, kdyÏ bûÏí vá‰ oblíben˘ film a vy
zrovna nejste doma nebo víte, Ïe jej ne-
stihnete od zaãátku nebo sportovní pfienos
vysílají v noãních hodinách, kdy uÏ prostû
nezvládáte sedût u televize? ¤e‰íte pofiád
nahrávání nebo stahování filmÛ pro dûti
i dospûlé, kam je ukládat a jak v tom v‰em
je‰tû udrÏet pfiehled a pofiádek? ¤e‰ení 
existuje a je na dosah: mÛÏete se dívat na co
chcete a kdy chcete – s televizí od Alf servi-
su to jde, je to jen na va‰í chytré volbû...

Spoleãnost Alf servis nabízí sluÏbu
IPTv (digitální televize pfies internet proto-
kol) jiÏ dva roky. Netradiãnû kvalitní digi-
tální obraz uchvátí kaÏdého, kdo nav‰tíví
„na zku‰enou” kanceláfi spoleãnosti, aby
vyzkou‰el, jak to funguje. Pfiíjemná pra-
covnice vám ochotnû pfiedvede ovládání,
pokroãilé funkce a programovou nabídku
televize a pfiedá vám ve‰keré informace
o sluÏbû a moÏnostech jejího zfiízení.

Funkce IPTv jsou opravdu neocenitelné.
Nejoblíbenûj‰í „timeshift” - posunutí se na
ãasové ose vysílání aÏ o 48 hodin zpût, je 
opravdu skvûlé. V rámci tohoto posunu mÛ-
Ïete libovolnû sledovat a nahrávat pofiady,
které si vyberete. Nahrávání nemusíte sloÏi-
tû programovat, ale prohlédnete si v progra-
mové nabídce, co bûÏelo (aÏ 48 hodin zpût),
co se právû vysílá nebo bude na programu
v následujících hodinách a dnech a vybrané
pofiady jedním stiskem tlaãítka prostû na-
hrajete na úloÏi‰tû. A seriály? Zvolíte po-

vém pojetí nabídne sledování televizních
programÛ i na chytr˘ch zafiízeních, vzdá-
lené ovládání televize pfies chytrá zafiízení,
jako i vyuÏití pokroãil˘ch funkcí IPTv
(posun v ãase, nahrávání jedním stiskem,
pauza atd.), aÏ polovinu programÛ  si di-
vák bude moci sestavit sám z vybraného
balíãku programÛ.

S logem spoleãnosti Alf servis se ve mûs-
tû Blansku setkáte pomûrnû ãasto, napfiíklad
na sportovním ostrovû, v aquaparku, na ná-
mûstích v centru mûsta, v rÛzn˘ch restaura-
cích. Internetové pokrytí WiFi free v tûchto
lokalitách reaguje na dnes jiÏ velmi Ïádanou
potfiebu b˘t „online” doslova i na ulici.
Zabrouzdat si volnû na internetu na laviãce
pfied radnicí, v zámeckém parku, na koupa-
li‰ti, pfii sledování fotbalového zápasu na sta-
dionu, pfii relaxaci na pfiehradû - tato pfiíleÏi-
tost se dnes stala v˘zvou v‰em, ktefií pouÏí-
vají chytrá zafiízení typu smartphone nebo
tablet. Bez nadsázky lze fiíci, Ïe sv˘m rozsa-
hem je projekt WiFi free pokrytí rozsáhl˘ch
vefiejn˘ch míst v Blansku a okolí v˘raznou
v˘jimkou v celorepublikovém mûfiítku. 

Alf servis je dnes stálicí v poskytování
kvalitních sluÏeb internetu a digitální tele-
vize IPTv v Blansku a okolních obcích a
roz‰ifiuje pokrytí i do vzdálenûj‰ích a z ge-
ografického pohledu hÛfie dostupn˘ch míst,
napfi. Kotvrdovic, Rudice, Lysic, B˘kovic,
Îernovníku a Vavfiince. Pokud máte zájem
o stabilní a kvalitní sluÏby, kde se o vás sta-
rají a vy tak mÛÏete b˘t dlouhodobû bez
starostí, Alf servis je vÏdy dobrou volbou.

VsB

my a zkrátit tak vá‰ ãas sledování pofiadu.
Alf servis v souãasnosti tuto sluÏbu na-

bízí uÏivatelÛm internetu v blanensk˘ch
sídli‰tích.   Chytfií diváci uÏ své fie‰ení na-
‰li – staÀte se také nezávisl˘mi na tom, co
v televizi právû bûÏí a vyuÏijte sluÏbu IPTv
od Alf servisu. Od záfií na vás ãeká je‰tû
lep‰í nabídka sluÏeb.

Spoleãnost Alf servis nyní intenzivnû
pfiipravuje pilotní provoz sledování IPTv
kdekoliv v Blansku a okolí, kde se uÏiva-
telé pfiipojují k internetu individuálním
pfiijímaãem s anténou. SluÏba IPTv v no-

kroãilé nahrávání a pak si jiÏ vybíráte a sle-
dujete nahrané díly. Jednodu‰e a rychle.
Jedineãné také je, Ïe mÛÏete nahrávat z li-
bovolného poãtu programÛ souãasnû. Pfii
sledování lze obraz „pauznout” tedy zasta-
vit a po ãase (v fiádech hodin) se vrátit k roz-
koukanému pofiadu, i kdyÏ jste mezi tím te-
levizi vypnuli. Po zapnutí jste pfiesnû tam,
kde jste sledování pfieru‰ili. Îádn˘ stres,
kdyÏ pfiicházíte k televizi po zaãátku va‰e-
ho seriálu nebo filmu, prostû se posunete na
jeho zaãátek a spokojenû sledujete dûj od
zaãátku a mÛÏete „pfieskákat” i ãasté rekla-

Alf WiFi free v areálu aquaparku v Blansku. Foto: archiv Alf servis

chytré fie‰ení 
va‰eho internetu a televize

ZAKÁZKOVÁ V¯ROBA PEVN¯CH A NEVRZAJÍCÍCH LÒÎEK
s úloÏn˘m prostorem na lÛÏkoviny na tzv. „v˘klop”, lÛÏka mají odnímatelné matrace v prateln˘ch

potazích a mohou mít i polohovací ro‰ty. V˘roba loÏnic, sektorov˘ch skfiíní, taburetÛ. 
V˘roba sklopn˘ch lÛÏek na stûnu do mal˘ch bytÛ. 

V˘roba a prodej ‰piãkov˘ch matrací a ro‰tÛ. MoÏnost vyzkou‰ení. 
Opravy star‰ích lÛÏek, matrací, lamelov˘ch ro‰tÛ.
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NEXT REALITY - RK 
s osobním pfiístupem
máme pro vás nejlep‰í nabídku 
na koupi i prodej nemovitosti, 
vyfie‰íme financování nákupu

- tel.: 777 33 49 49, 
e-mail: 

stepan.bahelka@nextreality.cz


