Processo de
Habilitação do
Receptor Elsys
Oi TV HD
Consumidor decide pela compra
do receptor ELSYS Oi TV HD.

Vantagens e
características do
Receptor Digital
Elsys Oi TV HD

Consumidor ou instalador liga para Elsys:
0800-025-0314 e realiza o cadastro do cliente
com o pacote OITV Livre (canais gratuitos) ou
pacote pago conforme aquisição. Neste momento
o atendente do Call Center irá falar com o cliente
para confirmar o cadastro.

Após a compra do pacote, o
consumidor ou instalador agenda
a instalação com o cliente.

Instalador qualificado
realiza a instalação do
equipamento.

O Receptor Elsys Oi TV, é um receptor
exclusivo para sinal digital de TV e áudio
em alta definição via satélite, pronto para
proporcionar liberdade de escolha para o
que você deseja assistir em sua TV: sejam
canais abertos e sem mensalidade em HD
ou pacotes pagos OiTV HD.
Instalador envia um SMS
do celular cadastrado para
liberar sinal.
SMS: 27317
Dados: elsys(espaço) + cpf (espaço)
+ CAID do equipamento.
Agora também pelo 0800 com
URA.

Após a ativação do serviço a programação
adquirida é liberada de 3 a 30 minutos.
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Mais de 60 canais
Livres de mensalidades.
Você pode aproveitar do pacote
Livre sem mensalidades com mais de 60
canais incluindo canais HD por tempo
indeterminado, e para sua TV ficar ainda
mais completa, você pode assinar a qualquer
momento um dos pacotes pagos com a grade de
canais que você mais gosta, e com menor preço do
mercado, ou você ainda pode escolher pacotes pré-pagos
de canais fechados sem fidelidade.
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Além disso o KIT ELSYS Oi TV HD
conta com:
QUALIDADE:

ÚNICA
COM CANAIS
LIVRES NO
MERCADO

Além dos benéficos do Livre, os clientes que optarem por
programação paga, poderão desfrutar de muitos outros
benefícios, como por exemplo:

PENVR
Grave, assista, pause, volte
quando quiser.

- Som e imagem 100% digitais;

Oi PLAY

- Alta definição nos canais HD;

Para acessar mais de 40 canais e 2
mil títulos de filmes e séries em seu
celular, tablete ou computador sem
custo adicional.

- Saída HDMI;
- Audio Digital Dolby Digital Plus.

Oi Filmes

- Closed Caption;

12 canais em Pay-Per-View para
alugar filmes que acabaram de sair do
cinema.

- Guia de Programação;

E muitos outros benefícios.

FUNCIONALIDADES:

- Reserva de Programa;
- Controle de Censura.

GARANTIA:
- Um ano de garantia Elsys.

Globo
regional
em HD.

São mais de 43
Globo regionais.

*Consulte disponibilidade de Globo em sua região através do site:
www.elsys.com.br/arquivos/consulta_oitv.php
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Até 4 pontos adicionais sem
custo de programação.

Nossa central de
atendimento Elsys do
0800 passará todos os
detalhes da programação
paga/livre no ato do cadastro do cliente.
* Clientes que optarem pelo pacote livre ganhará 30 dias de
degustação de programação paga.
* Clientes que optarem por pacote pago no ato da
habilitação do receptor, ganhará dois meses grátis e só
começa a pagar a partir do 3º mês.
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