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LISTA E ÇMIMEVE 
mSAT TV 

 
 

 
TV mSAT  

Paketa bazë  

Tarifa mujore  
me TVSH  

deri në 24 muaj 
(MKD) 

Tarifa mujore me TVSH 

deri në 12 (MKD) 

Me Tarifa mujore  

me TVSH 

pas skadimit të AK 

dhe pa AK (MKD) 

Start 349 649 849 

Plus 649 949 1149 

Max 949 1249 1,449 

 
 

 
 
 

mSAT TV Paketa shtesë  
Tarifa mujore me TVSH (MKD) 

HBO 189 

HBO 
+ 

399 

Extra 159 

  

mSAT TV shërbim shtesë   
Tarifa mujore me TVSH (MKD) 

STB Shtesë 199.00 
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Tarifat dhe tarifat që janë paraparë janë si më poshtë: 
 
 

Taksat / Tarifat Çmimi me TVSH (MKD) 

Taksa për instalimin e mSAT TV 

shërbimit - një herë 
2.199 

Taksa për realizim teknik të  

mSAT TV shërbimit - një herë 
2.399 

Taksa për instalimin e STB 

/ CAM shtesë - një herë 

 
1.699 

Taksa për lidhje të serishme 1.000 

Tarifa për transferim të 

shërbimit DTH - një herë 
799 

Taksa për realizim teknik në rast të 

transferimit me ndërrim të lokacionit - 

një herë 

 
3.199 

Taksa për realizim teknik në rast të 

transferimit pa ndërrim të lokacionit - 

një herë 

 
999 

Kompensim për STB në rast se 

përdoruesi nuk e kthen pajisjen ose 

kur e kthen të dëmtuar - një herë 

 

2.153 

Kompensim për Quatro LNB në rast se 

përdoruesi nuk e kthen atë ose 

dyer të dëmtuara - një herë 

 
1.230 

Tarifa e katërt LNB në rast se 

përdoruesi nuk e kthen atë ose e 

kthen të dëmtuar - një herë 

 
3.075 

Kompensim për antenën satelitore në 

rast se përdoruesi nuk e kthen atë ose 

e kthen të dëmtuar - një herë 

 
1.538 

Kompensimi për Twin LNB në rast se 

përdoruesi nuk e kthen atë ose e 

kthen të dëmtuar - një herë 

 
1.230 
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