Váš lokální poskytovatel internetové konektivity

nově v lokalitě Sirá
Proč zvolit nás?
• Máte 14 dní zdarma od připojení na otestování našich služeb, pokud se je rozhodnete po této době nevyužít
•
•
•
•
•
•
•
•

neplatíte nic.
Instalaci provádíme zdarma (práci, zařízení si musíte koupit (pokud již nevlastníte) a zůstává vašim majetkem).
Nevážeme Vás několikaletou smlouvou (naše výpovědní doba je jeden měsíc)
Nonstop podpora
Nad-dimenzované páteřní spoje, nemusíte se bát úbytku rychlosti při připojení více uživatelů během špiček
Konektivitu máme zajištěnou kvalitním 18GHz spojem v licencovaném pásmu, přímo na páteř českého internetu
Záloha při výpadku hlavní konektivity disponujeme záložní, všechny důležité páteřní spoje jsou jištěny proti
výpadku napájení
Výhodné reklamační podmínky (již od 93% spolehlivosti máte nárok na 100% slevu v daném měsíci)
Rychlá reakční doba v případě oprav (všechny komponenty které používáme, včetně klientských máme trvale
skladem, není problém vyměnit vaši zákaznickou stanici i o víkendu)

Název
tarifu

Cena
(včetně
DPH 21%)

Parametry

Vhodnost pro

Naplno

400
Kč

minimální rychlost 10 Mb/s
+ přebytky v síti

Multimédia, youtube, stahování, hraní her, atd... Tento tarif umožňuje využívat
symetrickou linku až 30 Mb/s pokud jsou v síti rezervy (zejména v časných
ranních hodinách a dopoledne).

Základní

200
Kč

rychlost 2 Mb/s

Prohlížení pošty, webových stránek, komunikátory
Základní tarif zejména pro méně zkušené uživatele internetu, kterým nevadí
občas chvilinku počkat a nestahují filmy atd...

Víkendy

250
Kč

Pátek 16:00 až Pondělí 8:00
10Mb/s, zbytek týdne 1Mb/s

Tarif speciálně vyvinutý pro chataře, o víkendu mají solidní připojení. V době
mimo víkend běží nouzová rychlost 1mbs (cca standard v roce 2007, pro
nouzové potřeby postačí :)

Za instalaci (práci) se neplatí nic.
•
•

V případě bezdrátové varianty vyjde zařízení k připojení (typicky AP + kabel) cca na 1500 (záleží na konkrétních
podmínkách instalace, délce kabelu atd...).
V případě, že přecházíte od konkurence, leckdy neplatíte nic, neboť pokud používá konkurence stejnou
technologii, stačí přetočit anténu na náš vysílač.

Pokud Vám nestačí přívod internetu jedním ethernetovým kabelem, ale chcete rozvést po bytě ještě vlastní bezdrátovou
síť, případně propojit více počítačů v domácnosti, je nutné počítat s nákupem dodatečných zařízení (AP - cca 550 Kč
(interní wifi), Switch - cca 300 Kč (bez wifi, pouze více počítačů kabelem)
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