
W pełni cyfrowa, interaktywna 
telewizja kablowa HD. Gotowe 
rozwiązanie dla Twoich abonentów.  

Najchętniej wybierany przez operatorów 
jak i abonentów produkt telewizyjny. 
Z powodzeniem rozwijany i rozszerzający 
swój zasięg. Usługa nie tylko świetnie 
wyglądająca, ale też stabilna i wyposażona 
w możliwości, których nie może 
zabraknąć w nowoczesnej telewizji.

www.sgtsa.pl/jambox

 » 11 lat doświadczenia na 
rynku IPTV dla ISP

 » Największa w Polsce 
liczba wdrożeń (blisko 300)

 » Możliwość oferowania usługi 
JAMBOX, z której korzysta 60 tys. 
abonentów na 90 tys. dekoderów *

 » Ponad 1 500 nowych 
abonentów miesięcznie *

 » Członek – założyciel KIKE

 » Dedykowany opiekun Partnera

 » Dedykowane, profesjonalne 
Biuro Obsługi Partnerów

Dlaczego SGT?

* dane z października 2018 r.

Usługa TV dla abonenta

Zalety dla abonenta

 » Najwyższa w Polsce jakość obrazu 
i dźwięku (sygnał z najlepszego źródła)

 » Lokalny BOK i serwis operatora

 » Jedna faktura na pakiet Internet + 
Telewizja + Telefonia komórkowa i LTE

 » Brak potrzeby instalacji anteny

 » Multiroom z całą zakupioną ofertą



handlowy@sgtsa.pl
www.sgtsa.pl

email
web

SGT S.A.
ul. Ligocka 103, budynek 8
40-586 Katowice

Kontakt
Dział Handlowy 

32 428 8 428

 » Stabilność działania dekoderów

 » Wygodny, łatwy i szybki interfejs użytkownika

 » Szybkie przełączanie kanałów TV

 » Zawsze dostępne, aktualne, rozszerzone EPG

 » Funkcje PVR, TimeShifting od prostego na 
dysku USB do zaawansowanego Multi-PVR 

 » JAMBO Nagrywarka

 » Możliwość wyboru napisów i ścieżek dźwiękowych

 » Samodzielne i natychmiastowe uruchamianie 
usług dodatkowych z użyciem pilota

 » Moja lista 100 (ulubione + sortowanie w jednym)

 » Programowalny pilot w MAG255

 » Ochrona rodzicielska

Dekodery

 » Usługa w krajowej czołówce pod 
względem liczby kanałów TV

 » Unikalna pakietyzacja kanałów TV 
(dużo dodatków, w tym premium)

 » Pełna dostępna w Polsce oferta 
sportowa, dziecięca i filmowa

 » Lokalne kanały TV

 » Pełna oferta kanałów premium 
(HBO, CANAL+, ELEVEN SPORTS, FILMBOX)

 » Dostęp do rozbudowanej oferty VOD (HBO OD, 
CANAL+ na życzenie, FILMBOX Live i VIASAT World)

 » Radio HD (wygaszacz HD + wybór 
kilkunastu stacji radiowych)

Kontent

 » JAMBOX online 
Telewizja na komputer, smartfon i tablet

 » Dostęp do HBO GO

 » Tygodniki z propozycjami programów TV dla abonentów

 » Samoobsługa na stronie www.jambox.pl  
(dokumentacja do usługi, instrukcja 
do STB, aktualne promocje)

 » JAMBOX Panel – zarządzanie usługami TV 
i mobilnymi z wygodnej aplikacji 
na smartfonie lub w komputerze.

Dodatki

SGT S.A., obecna na rynku od 2007 roku, 
jest liderem rynku usług telewizyjnych 
oferowanych operatorom ISP w Polsce oraz 
dostawcą rozwiązań technologicznych dla 
tradycyjnych operatorów telewizji kablowej. 
Tworzy produkty dla operatorów, którzy 
poszukują rentownego modelu biznesowego 
dla świadczenia usług telewizji cyfrowej. 

Zapraszamy do współpracy 
operatorów z całego kraju.


