Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον που δείξατε για τον Αnt1 Pacific που μπορείτε τώρα να λάβετε μέσω του τηλεοπτικού
δικτύου της World Media International (WMI) που είναι οι νόμιμοι αντιπροσωποι του Αntenna Pacific στην Αυστραλια.
Ο An1 Pacific και το Greek Cinema

μεταδίδονται μέσω του Δορυφόρου Intelsat 8 KU στις παρακάτω συχνότητες:

Συχν (Frequency): 12646 – Ρυθμός μετάδοσης ( Symbol Rate ): 28066 – Pol: Oριζόντια ( Horizontal).
Συχν (Frequency): 12726 – Ρυθμός μετάδοσης ( Symbol Rate ): 28066 – Pol: Oριζόντια ( Horizontal).
Αν ήσασταν παλιά συνδρομητές με το UBI ή την Selectv αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να επαναπροσανατολίσετε τον
δίσκο σας. Αν όμως παλιά βλέπατε μονάχα την ΕΡΤ μέσω του του δορυφόρου Optus D2 θα χρειαστεί να
επαναπροσανατολίσετε τον δίσκο σας.
Για να παρακολουθείτε τo κανάλι μας θα χρειαστείτε ένα δορυφορικό πιάτο λήψης 65 εκατοστών KU, έναν
Αποκωδικοποιητή συμβατό με το σύστημα IRDETO και μια κάρτα Smartcard . Tον δέκτη, και την κάρτα θα πρέπει να
αγοράσετε από την WMI
Εάν το δορυφορικό σας πιάτο χρειάζεται επανευθυγράμμιση στον Intelsat 8 KU τότε θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί
μας για να κανονίσουμε να σας επισκεφθεί ένας τεχνικος. Εάν δεν έχετε τον εξοπλισμό, θα κανονίσουμε να σας κάνουν
μια πλήρη εγκατάσταση. Ισχύουν χρεώσεις εγκατάστασης και επανευθυγράμμισης του δορυφορικού πιάτου.
Παρακαλούμε σημειώστε: Υπάρχει μια αρχική εφάπαξ πληρωμή $30 για την κάρτα smartcard .
Η μηνιαία συνδρομητική χρέωση είναι $29.95 (συμπεριλαμβανομένου του GST) συν τις τραπεζικές χρεώσεις και η
ελάχιστη πληρωμή που απαιτείται προκαταβολικά είναι η συνδρομή 3 μηνών. Η μέθοδος πληρωμής είναι με άμεση
τραπεζική πίστωση.

Ειδική προσφορά για περιορισμένο χρονικό διάστημα
Αν προπληρώσετε $180, ισο με 6 μήνες συνδρομής , τότε θα λάβετε τον
αποκωδικοποιητή και την κάρτα Δωρέαν
Τι θα χρειαστεί να κάνετε
Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να συμπληρώσετε τα εσώκλειστα έντυπα Συμβολαίου ( Contract Schedule) και
Άμεσης Τραπεζικής Χρέωσης (Direct Debit/Credit) και να τα ταχυδρομήσετε στην WMI ή να τα στείλετε με Φαξ στο
02 9747 1022.
Παρακαλείστε να καλέσετε στο 1300 976 483 εάν έχετε ερωτήσεις, ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο:
www.mysatgreek.com
Μείνετε συντονισμένοι,
World Media International / Ant1 Pacific

Recommended list of installers

Victoria
Authorised Dealer for WMI in Victoria
Nicholas TV Service
Ph: 03 90106069 – Mob 0415 990 382 – sales@greektv.com.au
NSW
Michael Christodoulou
0425 334 192

Joe Darwish
0410611326

South Australia
TV Video Service George
George Argyropoulos
Ph: 08 83650460 – 0403 969 752
Northern Territory
TC Electrical
Theo Charalambous
0412 614 223

Luke Elliot
0412614223

Queensland
Jodie
0405 081 944

Fadi Issa
0412766 698

Western Australia
Mile Sedic
0423 646 689
ACT
PAE
Greg Amromin
Ph: 0449 250 608

Roy Ettridge
08 97970878

