Το CINEMA PACK της COSMOTE TV
με
€15,90/μήνα,
δωρεάν
εγκατάσταση & εξοπλισμό
Το πλούσιο κινηματογραφικό πρόγραμμα της COSMOTE TV, που
περιλαμβάνει ταινίες σε Α’ προβολή από κορυφαία στούντιο του
Χόλυγουντ, δημοφιλείς ξένες σειρές, αλλά και ελληνικό
κινηματογράφο, μπορούν να απολαμβάνουν όλα τα ελληνικά
νοικοκυριά μόνο με 15,90 ευρώ το μήνα[1], και δωρεάν τη
δορυφορική κεραία και την εγκατάσταση, αξίας 85€.
Μέσα από το CINEMA PACK της COSMOTE TV, οι συνδρομητές έχουν
πρόσβαση σε 9 κινηματογραφικά κανάλια για να παρακολουθούν
περισσότερες από 500 πρεμιέρες, αλλά και πάνω από 100
τηλεοπτικές σειρές τον χρόνο. Επιπλέον, με την υπηρεσία
COSMOTE TV PLUS, μπορούν να βλέπουν on demand επιλεγμένες
ταινίες, κύκλους σειρών αλλά και ντοκιμαντέρ από το πρόγραμμα
των καναλιών COSMOTE CINEMA και COSMOTE HISTORY, χωρίς χρέωση,
ενώ με την υπηρεσία
COSMOTE CINEMA ON DEMAND[2] έχουν τη
δυνατότητα να νοικιάζουν ταινίες από όλα τα κινηματογραφικά
στούντιο, μετά την προβολή τους στις αίθουσες.
Μέσα στο επόμενο διάστημα, στα κανάλια COSMOTE CINEMA θα
προβληθούν, μεταξύ άλλων, το blockbuster της Marvel, Avengers:
Η Εποχή του Ultron, η all-star cast κωμωδία των αδερφών Κοέν,
Χαίρε, Καίσαρ! με τους Τζορτζ Κλούνεϊ, Σκάρλετ Γιόχανσον, Ρέιφ
Φάινς, η πρόσφατα βραβευμένη στα

OSCAR®, Ζωούπολη, το κορυφαίο

sequel της Pixar, Ψάχνοντας την Ντόρι, οι δραματικές κομεντί
Me Before You με την Εμίλια Κλαρκ του Game Of Thrones και
Correspondence με τους Τζέρεμι Άιρονς και Όλγα Κιριλένκο, το
Tomorrowland με τους Τζορτζ Κλούνεϊ και Χιου Λόρι κ.ά.
Τις σινεφίλ επιλογές των COSMOTE CINEMA συμπληρώνουν το
εξαιρετικό -και πολυβραβευμένο- ντοκιμαντέρ του Τζιανφράνκο
Ρόσι, Φωτιά στη Θάλασσα, Η Τρελή Χαρά με την Βαλέρια Μπρούνι
Τεντέσκι, η επιστροφή του Πολ Βερχόφεν με το Εκείνη, που
χάρισε στην Ιζαμπέλ Ιπέρ Χρυσή Σφαίρα και μία υποψηφιότητα για
OSCAR, το επίσης υποψήφιο για OSCAR Στην Αγκαλιά του Φιδιού.
Από ξένες σειρές, τον Μάρτιο ξεχωρίζουν ο 2 ο ς κύκλος του
Billions με τους Ντέμιαν Λούις και Πολ Τζιαμάτι, η νέα σειρά
Taken από τον Λυκ Μπεσόν, ο 2ος πολυαναμενόμενος κύκλος του The
Last Kingdom, η σειρά μυστηρίου, Imposters, το δικαστικό
Chicago Justice, η επιστροφή του MacGyver, και πολλές άλλες.
Όλες οι σειρές προβάλλονται στην COSMOTE TV, αμέσως μετά την
Αμερική.
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ.

[1] Στην τιμή περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%, δεν περιλαμβάνεται Tέλος
Συνδρομητικής Τηλεόρασης 10% που ισχύει σύμφωνα με το άρθρο
54/Ν. 4389/2016. Η προσφορά παρέχεται ως αορίστου χρόνου με
ελάχιστη 12μηνη παραμονή. Μετά τους 12 μήνες η τιμή
διαμορφώνεται σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο. Η
δωρεάν κεραία και η εγκατάσταση παρέχεται από εξουσιοδοτημένο
εγκαταστάτη COSMOTE TV.
[2]Για τη λειτουργία των διαδραστικών υπηρεσιών απαιτείται
σύνδεση του αποκωδικοποιητή στο Internet. Η υπηρεσία COSMOTE
CINEMA ON DEMAND είναι προαιρετική με χρέωση 1,49 –
4,50€/ταινία.

