
 

 

 
O2 xin giới thiệu chương trình Thế Giới (Svět). 
Trong chương trình O2 TV này sẽ có tổng cọng 

13 kênh phụ vụ người yêu thích ngôn ngữ và 

người nước ngoài. 

 
 
Ngày 23 tháng 2 năm 2017 
 
Hãng O2 chào cho khách sử dụng truyền hình của mình chương trình Thế giới (Svět). Đến 

ngày mùng 1 tháng 3 sẽ đưa vào chương trình O2 TV 13 kênh mới phục vụ cho người Séc 

mong muốn thành thạo hơn ngoại ngữ và cho người nước ngoài sống trên lãnh thổ CH Séc. 

 
„Những người Séc xem vô tuyến truyền hình đặc biệt có yêu cầu lồng tiếng (dabing) 100% 
các kênh nước ngoài sang tiếng Séc,tuy vậy chúng tôi nhận thấy đã tăng yêu cầu nội dung 

với ngôn ngữ nguyên gốc để hỗ trợ sử dụng thành thạo hơn các ngôn ngữ thế giới phổ biến 

nhất ,“ ông David Duroň, giám đốc  O2 TV đã giải thích vậy và nói thêm: „Ngoài các việc 

khác,điều này chắc chắn sẽ đưa lại nguồn vui cho những người nước ngoài sống tại Séc,bởi 

chúng tôi sẽ đưa lại  những chương trình truyền hình hay nhất của các nước sở tại của họ.“  
 

 
 
Từ mùng 1 tháng 3 đến 30 tháng 4 năm 2017 các khách hàng của O2 TV sẽ được sử 

dụng miễn phí các kênh trên. Từ mùng 1 tháng 5 các kênh trên sẽ nằm trong 

chương trình O2 TV XL. Các khách O2 TV sử dụng nhốm M hay  L có thể mua bổ sung 

chương trình thế giới (balíček Svět) với giá 100 Kč/ tháng. 
 

 kênh  nước sở tại  thể loại 

Bestseller  Nga xi-nê 

Mult  Nga chuyện cổ tích 

Ruské kino - TV 1000  Nga  xi-nê 

RAI 1  Ý  giải trí/toàn bộ 

TVE  Tây-Ban-Nha  giải trí/toàn bộ 

RTL  Đức  giải trí 

RTL II  Đức  giải trí 

VOX  Đức  tin tức,truyện tiếp nối 

TV Polonia  Ba-Lan  thời sự,truyện tiếp nối 

VTV 1  Việt-Nam  giải trí 

VTV 3  Việt-Nam  giải trí 

Netviet VT 10  Viêt- Nam  giai trí 

AL Jazeera   Kan-tar  Tin tức bằng tiếng Anh 



 
 

Ngoài các kênh đã nêu trên, O2 TV còn chào cho khách các kênh nước ngòai khác được 

yêu chuộng rộng rãi. Ngoài các kênh thời sự BBC, CNN hay  Bloomberg sử dụng tiếng Anh, 
kênh France 24 càng ngày càng được ưa thích,kênh này có thể chuyển từ tiếng Anh sang 

tiếng nguyên gốc. 
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