
TELED�YA Ba?vuru Formu

<p>PTT ve sonras?nda T�rk Telekom ile devam edilen kablo tv servis sa?lay?c?l???nda 2004
y?l?nda T�KSAT A.?'nin kurulmas? ile yeni bir d�em ba?lad?. As?l olarak analog televizyon
yay?nc?l??? amac?yla kurulmu? mevcut Kablo TV ?ebekesinin dijital yay?nlarada uygun hale
getirilmesi i�n yo?un bir �l??ma ba?lat?ld?. �celikle ?ebekenin say?salla?t?r?lmas? i�n
omurga ?ebekede fiber optik kablolar kullan?ld? ve �ft y�l� ileti?im deste?i gibi iyile?tirmeler
yap?ld?. �l??malar neticesinde <span style="text-decoration: underline;">TELED�YA</span>
ad? verilen dijital kablo TV yay?nlar?ndan olu?an platform olu?turuldu ve 2008 y?l? kas?m
ay?ndan itibaren Ankara, ?stanbul ve ?zmir�de say?sal (dijital) kablo tv yay?nlar? verilmeye
ba?land?. 2009 y?l? ?ubat ay?ndan itibaren ise kablo TV altyap?s? bulunan 21 ilde, SD ve HD
yay?nlar izlenmeye ba?land?.</p>  <p>�</p>  <p>Hali haz?rda 1.200.000 'den fazla analog
kablo TV abonesi bulunan T�KSAT, k?sa zamanda y�z binlerce m�?terisinide Teled�nya ve
UYDUNET (kablo internet) hizmeti ile tan??t?rd?. Teled�nya m�?terileri ayda 9.5 TL �eyerek
bu platformda yer alan 10'u HD 1'i 3D olmak �zere 120'den fazla televizyon kanal?n?
m�kemmel g��nt� ve ses kalitesiyle izliyor...Uydunet m�?terileri ayda 12 TL'den ba?layan
fiyatlarla ekonomik internet sahibi oluyor...</p>  <p>�</p>  <p>Mevcut durumda iki ayda bir 14
TL �eyen analog kablo tv abonesi iseniz ayda 2.5 TL fazla �eyerek sizde say?sal kablo tv
TELED�YA yay?nlar?n? izlemeye ba?layabilirsiniz. TELED�YA yay?nlar?n? izleyebilmek i�n
ihtiyac?n?z olan tek� ?ey evinize gelen dijital yay?n? TV'nizin g�terece?i� formata
d��?t�ren receiver (HD Set Top Box veya HD Conax Mod�l) cihaz?...</p>  <h3>T�rksat A.?,
d�zenledi?i kampanyalarla HD Set Top Box (HD Kutu) cihaz?n? yar? fiyat?na taksitle veya
Teled�nya ile ayn? anda Sinema TV aboneside olanlara �cretsiz vermektedir.</h3>  <p>�</p>
 <ul>  <li>Teled�nya platformunda k?saca SD olarak ifade edilen standart �z�n�rl�kte (720 x
576) yay?nlar  ile say?sal yay?nlar?n keyfini s�rersiniz.</li>  <li>Teled�nya platformunda
k?saca HD olarak ifade edilen y�ksek �z�n�rl�kte (1920 x 1080) yay?nlar sayesinde ger�?i
kadar net  ve parlak g��nt�ler, nefes kesen detay derinli?i ile birle?erek evinize gelir. </li> 
<li>Teled�nya'da HD TV digital yay?nlar, size y�ksek �z�n�rl�kteki g��nt�y�, DVD'lerde
kullan?lan Dolby Digital  sesle bir arada sunuyor.</li>  <li>TELED�YA platformundaki kanallar,
ailenizle bir arada seyir keyfi ya?ayabilmeniz i�n �enle se�lir.</li>  <li>TELED�YA'da sadece
Ulusal kanallar? de?il, ?ngiltere, Almanya, ?spanya, Japonya, Kore ve Kazakistan gibi �lkelerin
sevilen kanallar?n? da keyifle izleyebilirsiniz.</li>  <li>TELED�YA �nak anten gerektirmez.
Ba?lant?n?z, Kablo TV hatt? �zerinden ger�kle?ti?inden izledi?iniz yay?n k�� hava
ko?ullar?ndan etkilenmez. </li>  </ul>  <p>�</p>  <p><a href="component/artforms/?formid=3"
target="_self" title="Uydunet Ba?vuru Formu">Adana,  Ankara, Antalya, Bal?kesir, Bursa,
Denizli, Edirne, Eski?ehir, Erzurum,  Gaziantep, ?stanbul, ?zmir, Kayseri, Kocaeli, Konya,
Manisa, Mersin,  Samsun, Tekirda?, Yalova, Zonguldak</a> illerinde�� binas?nda T�rksat 
Kablo TV ?ebekesi olan m�?terilerimiz "Hemen Ba?vur" butonuna t?klayarak TELED�YA
hizmetinden yararlanmak i�n <span style="text-decoration: underline;">Teled�nya
ba?vurunuzu</span> hemen  yapabilirsiniz.</p>  <p>�</p>  <h1 style="text-align: center;"><a
href="component/artforms/?formid=3" target="_self" title="Uydunet Abonelik
Ba?vurusu">TELED�YA BA?VURU FORMU</a></h1>  <p style="padding-left:
30px;"><strong>Teled�nya Ba?vuru Formunu</strong> doldurdu?unuzda Teled�nya m�?teri
temsilcimiz;</p>  <ul>  <li>Sizi belirtece?iniz tarih ve saatte aramaktad?r</li>  <li>HD Set Top
Box ve HD Conax Mod�l konusunda bilgi verip size en uygun cihaz?n se�minde yard?mc?
olmaktad?r</li>  <li>Kablo TV ?ebekesi �zerinden Uydunet (internet)  hizmetide almak
isterseniz ekonomik ve performansl? kablo internet ve �cretsiz kablosuz modem hizmetimiz
hakk?nda bilgi vermektedir </li>  <li>Size kampanyalar hakk?nda a�klama yap?p en uygun, en
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ekonomik ve en avantajl? tarife se�minize yard?mc? olmaktad?r</li>  <li>Ayl?k �emeleriniz
hakk?nda net bilgiler verip sizin onaylad???n?z tipteki �yelik i�n ba?vurunuzu i?leme
almaktad?r</li>  <li><span style="text-decoration: underline;">Teled�nya Ba?vuru
Formu'</span>nuz i?leme konulduktan sonra belirlenecek tarihte kurulumunuz teknik ekip
taraf?ndan �cretsiz ger�kle?tirilmektedir </li>  </ul>  <p>�</p>  <p style="text-align:
center;"><strong><a href="component/artforms/?formid=3"><img src="images/buton/hbvr.gif"
border="0" width="174" height="80" /></a></strong></p>  <p>�</p>  <p>�</p>  <p>�</p>  
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