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Ceník televize KUKI 

 

KUKI je internetová televize, která nabízí ke shlédnutí desítky HD kanálů a zpětné přehrávání až 168 

hodin do minulosti. Podporuje velké množství zařízení a lze sledovat kdekoli v ČR. Potřebujete pouze 

internetové připojení. Dle zvoleného tarifu lze programovou nabídku sledovat až 7 dní zpětně, a to 

kromě chytré televize navíc i na mobilu či počítači. 

 

Tarify Obsažené televizní programy Cena za měsíc 
včetně DPH 

 
 
 
KUKI Start 

 
• 45 základních programů 

• zpětné přehrávání 24 hodin (mimo kanály Novy a Primy) 
• nelze přehrávat na mobilních zařízeních 
 
K tomuto tarifu lze doobjednat pouze rozšíření „Navíc telka“. 

 

 
 
 

100 Kč 

 
 
 
 
KUKI Menší 

 
• 15 základních programů 
• 15 volitelných programů  
(z nabídky 82 programů, možnost výměny kanálů 1x měsíčně) 

• zpětné přehrávání až 7 dní 
• 10 hodin nahrávek v ceně 
 
Aktuální programovou nabídku naleznete na: 
https://www.kuki.cz/kuki-mensi   
 

 
 
 
 

200 Kč 

 
 
 
 
KUKI Větší 

 
• 30 základních programů 
• 30 volitelných programů  
(z nabídky 140 programů, možnost výměny kanálů 1x měsíčně) 

• zpětné přehrávání až 7 dní 
• 10 hodin nahrávek v ceně 

 
Aktuální programovou nabídku naleznete na: 
https://www.kuki.cz/kuki-vetsi   
 

 
 
 
 

400 Kč 

 

 

KUKI lze sledovat u tarifů „KUKI Menší“ a „KUKI Větší“ na 1 fixním zařízení (set-top-box nebo chytrá 

televize) a až 5 mobilních zařízeních. Další fixní zařízení lze přidat objednáním služby „Navíc telka“. 

 

https://www.kuki.cz/kuki-mensi
https://www.kuki.cz/kuki-vetsi
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Doplňkové služby 

 

Níže uvedené doplňkové služby lze doobjednat pouze k tarifu „KUKI Menší“ a KUKI Větší“. 

Výjimkou je služba „Navíc telka“, kterou lze rozšířit též tarif „KUKI Start“. 

 

Doplňkové služby KUKI Koncová cena za měsíc 
včetně DPH 

Nahrávám 50 (50 hodin záznamu) 50 Kč 
Nahrávám 100 (100 hodin záznamu) 100 Kč 
Nahrávám seriály (nahrává epizody za vás) 65 Kč 
Navíc telka (licence pro další fixní zařízení) 89 Kč 
Navíc HBO balíček 250 Kč 
Navíc Cinemax 50 Kč 
Navíc kanál (přidá 1 kanál, lze měnit každý měsíc) 35 Kč 
Navíc 5 (přidá 5 kanálů, lze měnit každý měsíc) 150 Kč 
Navíc kino (filmotéka, desítky filmů k přehrání) 50 Kč 
Navíc kino plus (rozšířená filmotéka, až 280 pravidelně aktualizovaných filmů) 100 Kč 

 

 

Detailní informace o doplňkových službách si můžete přečíst na webu KUKI, a to na stránce 

https://www.kuki.cz/cenik-sluzeb#pb-dokupy_nadpis 

 

 

 

STB (set-top box)  

 

Pokud nevlastníte chytrou televizi podporující KUKI, můžete si zakoupit set-top box, který 

vám umožní sledování i na obyčejné „hloupé“ televizi.  

 

Zařízení pro provoz televize KUKI Koncová jednorázová cena včetně DPH 

Set-top box Arris 4302 1990 Kč 

 

https://www.kuki.cz/cenik-sluzeb#pb-dokupy_nadpis

