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Главниот извршен директор на 
Македонски Телеком, Николај Бекерс, 
истакна дека со воведувањето на 
MaxTV услугата, преку T-Home брендот 
граѓаните на Македонија ќе уживаат 
во производите и во бенефитите на 
најсовремената технологија.

Со 3 Max услугата корисниците ќе 
уживаат во различни мултимедијални 
и интерактивни телевизиски и видео- 
со  др    жини, со многу подобар квалитет на 
ТВ-сигналот.

Пишува: Милева ЛАЗОВА

Говор, Интернет и телевизија преку Интернет протокол - 
IPTV на едно место и на една сметка (трипл-плеј), е нај-
новото нешто што Македонски Телеком ќе го воведе на 

17 ноември. Новата заедничка услуга која ќе биде позната под 
брендот 3 Max, од Телеком очекуваат дека ќе предизвика 
голем интерес кај корисниците, бидејќи тие ќе можат да гле-
даат различни мултимедијални и интерактивни телеви зиски и 
видеосодржини, со многу подобар квалитет на ТВ-сигналот.

Според главниот извршен директор на Македонски Теле-
ком, Николај Бејкерс, новата услуга овозможува програмите 
во живо да паузираат и потоа да се гледаат во кое било време.
"Со MaxTV, најсовремената IPTV услуга ќе може да се следи во 
македонските дневни соби. Покрај врвниот квалитет на диги-
талната слика, услугата нуди бројни возбудливи карак терис-
тики, кои до сега не им беа достапни на ТВ- гледачите во оваа 
земја. На пример, програмите во живо можат да се паузираат 
и да се гледаат во кое било време, најсовремената IPTV услуга 
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нуди и изнајмување на филмови од богатата видеотека од 70 
понуди, кои постојано ќе се ажурираат и со превод на ма-
кедонски и на албански јазик. Бидејќи сме телекомуникациски 
оператор, нема да навлегуваме во активности кои се одне-
суваат на сопствената продукција на содржини. Телеком ќе 
обезбеди само дистрибуција на услугите кои ги обезбедуваат 
локалните и меѓународните телевизии", појасни Бејкерс.

За презентација на новата услуга беше задолжен извршниот 
директор на Секторот за управување со производи во Маке-
донски Телеком, Манче Трендафилов, кој објасни дека 3 Max 
услугата вклучува и програмски водич, што ја покажува севкуп-
ната програма за 14 дена, слика во слика на ТВ- екраните, како 
и можност за контрола врз програмата од страна на ро ди те-
лите, кои ќе можат да забранат одредени содржини. 

Телевизијата нуди единствена опција за снимање на програ-
мите кога корисникот не е дома, паузирање на програмите дури и 
кога се во живо, враќање наназад на програмата која се гледа...

Понудените околу 70 ТВ-канали во рамките на MaxTV па-
кетите ќе вклучуваат македонски национални и локални ка-
нали, канали на соседните држави, како и странски канали 
(вклучувајќи филмски, спортски, музички, детски, инфор матив-
ни, едукативни, забавни, документарни...). Оваа листа на кана-
ли постојано ќе се зголемува, со додавање на оние програми 
кои се интересни за корисниците.

Основниот пакет за користење само на IPTV ќе чини 999 де-
нари. За користење на 3 MaxTV Телеком понуди два пакета со ед-
нократна претплата од 1.200 денари и цена на пакетот од 1.999 
денари со вклучени 25 гигабајти Интернет сообраќај, 500 вклучени 
минути во мрежата на Телеком, плус 70 ТВ-канали. Вториот пакет 
ќе чини 2.499 денари со неограничен Интернет сообраќај и нео гра-
ничени разговори во сопствената мрежа и вклучени 70 ТВ-канали.
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