
 



 
TELEWIZJA NA KARTĘ „SMART HD+” to popularny pakiet polskich kanałów kodowanej telewizji satelitarnej umożliwiający 
odbieranie kanałów kodowanych BEZ UMOWY i BEZ ABONAMENTU. Odbieranie kanałów SMART HD+ nie jest bezpłatne 
ponieważ dostęp do kanałów kodowanych (czyli płatnych) uwarunkowany jest od posiadania karty abonenckiej telewizji  
na kartę SMART HD+ oraz dokonywania tzw. „doładowań” karty polegających na realizowaniu przelewów na konto karty 
czyli indywidualny numer rachunku bankowego przypisany do numeru karty (każda karta ma własny rachunek bankowy). 
 
Wszystkie wymienione w powyższym zestawieniu kanałów programy są zakodowane w przekazie satelitarnym a odbiór  
ich możliwy jest pod warunkiem posiadania dostępu do sygnału nadawanego za pośrednictwem satelity HOT BIRD 13E oraz 
posiadania karty abonenckiej SMART HD+ z ważnym pakietem „na doładowanie” (czyli z ważnymi uprawnieniami). 
 
Odbieranie programów zakodowanych pakietu TELEWIZJA NA KARTĘ SMART HD+ uwarunkowany jest od posiadania karty 
abonenckiej tego operatora i ponoszenia stosownych opłat za odbiór kanałów zakodowanych z oferty operatora. 
Opłaty za dostęp do kanałów zakodowanych nazywane są tzw. doładowaniami karty i są to przelewy na rachunek karty. 
 

 
 
 

 
Wszystkie kanały TELEWIZJA NA KARTĘ SMART HD+ są zakodowane w systemie kodowania CONAX a karta tego pakietu nie jest 

przypisana do żadnego dekodera – karta abonencka SMART HD+ działa w wielu różnych dekoderach HD. 
 
 

Aby możliwe było odbieranie programów z oferty TELEWIZJA NA KARTĘ SMART HD+ konieczne jest dokonanie  

aktywacji karty. Proces aktywacji karty  wymaga kontaktu z operatorem pod numerem : (22) 430 77 77 
i dokonania zgłoszenia aktywacji. Celem dokonania aktywacji należy wybrać na dekoderze kanał TVP 1 HD  

 
Odbieranie programów kodowanych  pakietu TELEWIZJA NA KARTĘ SMART HD+ nie wymaga zawierania umowy  
o abonament jednakże odbieranie kanałów uwarunkowane jest od ponoszenia opłat („doładowań”) na indywidualny numer 
rachunku bankowego przydzielonego przez operatora do konkretnego numeru posiadanej karty abonenckiej. 
 

Wszystkie kanały pakietu TELEWIZJA NA KARTĘ SMART HD+ są nadawane za pośrednictwem satelity HOTBIRD 13E 
 

Bardziej szczegółowe informacje na temat oferty Telewizja Na Kartę SMART HD+ oraz cen „doładowań” 
dostępne są na stronie operatora tego pakietu : http://www.ncplus.pl/oferta/bez-umowy/smart-hd 

 


