DESLIGAMENTO
SINAL ANALÓGICO
O que é?
É uma determinação do Governo
Federal, que em razão da mudança de
tecnologia, estabeleceu o desligamento
do sinal analógico, de acordo
com o cronograma previsto no site
sejadigital.com.br. Com o encerramento
do sinal analógico, a exibição gratuita
dos canais abertos deixa de existir.
Com essa mudança da tecnologia e
alteração na legislação, o sinal analógico
esta sendo encerrado e a transmissão
do sinal digital deixou de ser gratuito.
Consequentemente, os consumidores
que possuem o produto Sky Livre
poderão perder o sinal de algumas
emissoras.

A SKY pode

retirar o sinal dos meus
canais abertos?
A SKY deve cumprir as leis aplicáveis.
O Governo Federal tomou a iniciativa
de desligar o sinal analógico que era
transmitido de forma gratuita e, assim,
as emissoras devem transmitir seu
sinal digitalmente.

ocorrerá o desligamento?

Os consumidores que possuem o
produto Sky Livre, que é um receptor
de TV via satélite não vinculado a
contratação de uma assinatura mensal,
ou seja, não assina TV por Assinatura,
poderão perder os canais abertos,
conforme previsto nas condições do
regulamento do produto.

Para consultar a data de desligamento
do sinal analógico da sua cidade, acesse
o site sejadigital.com.br.

Para consultar o Regulamento do SKY
PRÉ-PAGO E SKY PRÉ-PAGO LIVRE:
skyprepago.com.br/regulamentos

Quando

Como faço para assistir os canais com sinal digital?
Para você ter acesso ao sinal digital, você tem algumas opções:
A SKY oferece recarga de canais digitais além de outros pacotes com muito mais
programação.

PACOTE DIGITAL
O sinal dos canais digitais será liberado durante o período da recarga. Vale relembrar
que você permanece com o sinal aberto de outros 24 canais como o Futura, Rede
Vida, TV Canção nova, entre outros, por tempo indeterminado.

30 DIAS

12 MESES

Por R$16,90

Por R$118,80 (ou 12X R$9,90)

Acesse skyprepago.com.br/recarregue para recarregar ou conhecer outros pacotes!

Além disso é possível adquirir um conversor digital (dependendo do seu modelo de TV) e
uma antena UHF, que está sendo distribuído pelo governo de forma gratuita para algumas
famílias. Caso você não seja elegível a este beneficio, você pode encontrar estes kits a
venda por preços muito acessíveis na Internet. Saiba mais em sejadigital.com.br.

