
 

 
Grupa Vectra (www.vectra.pl) to drugi w Polsce pod względem liczby abonentów telekomunikacyjny operator kablowy. 
Obsługuje 971 tys. klientów w 398 miastach na terenie całego kraju. Podstawowa oferta Vectry to dostęp do programów 
telewizyjnych w wersji cyfrowej i analogowej, do szerokopasmowego internetu stacjonarnego i mobilnego oraz usługi telefonii 
stacjonarnej i mobilnej. Vectra ma jedną z najbardziej atrakcyjnych na rynku ofert telewizji cyfrowej pod względem liczby 
i różnorodności programów – łącznie 233, w tym 122 w wersji HD. Inne pozycje, które wyróżniają usługi Vectry, to internet 
do 700 Mb/s, cyfrowa nagrywarka PVR HD, programy niezależnych telewizji lokalnych emitowane w 140 miastach oraz TV 
Online - bezpłatny dostęp do 125 programów TV na komputerze i urządzeniach mobilnych. Dodatkowe usługi Vectry to m.in. 
VOD, HBO GO, FilmBox Live i serwis muzyczny GO ON. Vectra ma 725 tys. abonentów telewizji cyfrowej, ponad 600 tys. 
odbiorców internetu stacjonarnego oraz ponad 190 tys. abonentów telefonii stacjonarnej i mobilnej. Vectra oferuje również 
usługi dla biznesu i jest atrakcyjnym partnerem dla każdego przedsiębiorstwa, także innych operatorów telekomunikacyjnych. 
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Eleven Sports 4 dołącza do oferty Vectry. 
Wszystkie kanały Eleven Sports dostępne dla widzów w terminie 17 - 29 kwietnia. 

 
Jako pierwszy ogólnopolski operator kablowy Vectra udostępni kanał Eleven Sports 4. Umocni on 
silną pozycję operatora w liczbie oferowanych programów sportowych. Z tej okazji wszystkie kanały 
grupy Eleven Sports będą dostępne dla wszystkich widzów Vectry korzystających z pakietów 
cyfrowych w otwartym oknie w dniach od 17 do 29 kwietnia. 

Kibice sportowi to dla Vectry ważna grupa odbiorców. Dla nich operator udostępnia jeden 
z najbogatszych na rynku zestawów programów sportowych oraz dedykowany pakiet Sport na Ostro. 
17 kwietnia fani sportu otrzymają kolejną porcję emocji dzięki transmisjom kanału Eleven Sports 4. 
Wzbogaci on cyfrową ofertę Vectry dołączając do pakietu Platynowego oraz pakietu Eleven. Będzie 
dostępny w dekoderze na pozycji 233. 

Eleven Sports 4 to jeszcze więcej sportu 
na najwyższym poziomie na żywo. Zaraz po starcie 
kanału w Vectrze najciekawszymi pozycjami 
w ramówce będą m.in. rozgrywki drużyn Serie A TIM, 
mecze piłkarskie LaLiga Santander i Ligue 1 
Conforama oraz Liga Mistrzów piłkarzy ręcznych 
Velux EHF. 

 
Z okazji uruchomienia nowego programu Vectra udostępni wszystkie cztery kanały Eleven Sports w tzw. 
otwartym oknie. W dniach 17 – 29 kwietnia będą je mogli oglądać wszyscy cyfrowi widzowie operatora. 
Vectra umacnia swoją silną pozycję wśród innych krajowych dostawców telewizji także jeśli chodzi 
o ogólną liczbę oferowanych programów. Po 17 kwietnia będzie ich dostarczać łącznie 230, w tym 124 
w wersji HD. 
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