sledovani.tv - více než 40 programů v základu

t

1 měsíc zdarma

* uvedené ceny jsou bez DPH

Při podpisu smlouvy v délce trvání minimálně
18-ti měsíců získává nový zákazník 1 měsíc
bezdrátového připojení k internetu zdarma.

3) Podmínky pro výměnu (upgrade) zařízení u stávajících zákazníků
1) Parametry služeb a ceny
Rychlost v Mbit/s

Tarif

Cena za měsíc (v Kč)

Televize

*

příchozí

odchozí

Rychle

8

1

-

295,-

Rychleji

15

2

-

325,-

Rychleji s TV

15

2

Velmi rychle

20

2

v případě, že jste naším zákazníkem méně než 2 roky, výměna zdarma avšak s
časovým úvazkem na 12 měsíců

•

v případě, že jste naším zákazníkem méně než 2 roky a požadujete smlouvu bez
časového závazku - kontaktujte nás

•

každý náš zákazník získává slevu 50 % na servisní práce

•

jste u nás déle než rok - získáváte 1 hodinu servisních prací ročně zdarma

•

jste u nás déle než 2 roky - získáváte 3 hodiny servisních prací ročně zdarma

•

jste u nás déle než 3 roky - získáváte 5 hodin servisních prací ročně zdarma

20

2

421,-

Nejrychleji

30

2

476,-

+ sleva 50% na další hodiny pro všechny dlouholeté zákazníky

Agregace připojení je 1:5.
Agregace připojení u tarifů Velmi rychle a Nejrychleji je 1:10.

•

zákazníci, kteří jsou u nás déle než rok, mají poradenství do 1 hodiny ročně zdarma

•

noví zákazníci mají nárok na 30 minut školení zdarma

5) Popis služby sledovani.tv

Součástí tarifů Rychleji s TV, Velmi rychle a Nejrychleji je služba sledovani.tv.
Uváděná rychlost je maximální možná dosažitelná, reálná rychlost je ovlivněna podmínkami instalace
- vzdáleností od přístupového bodu, vytížením přístupového bodu, agregací a dalšími možnými
lokálními podmínkami.
Dostupnost uvedených tarifů ve Vaší lokalitě se zjišťuje při měření technikem.

2) Jednorázový poplatek za zřízení služby
Min. délka trvání smlouvy

•

396,-

Velmi rychle s TV

Druh zařízení

výměna zařízení zdarma v případě, že jste naším zákazníkem více než 2 roky

4) Věrnostní bonus pro zákazníky, kteří mají připojení od nás

390,-

•

1 hod. práce technika Cena (v Kč)
*

Zařízení od nás

18 měsíců

v ceně

1,-

Vlastní zařízení

-

není v ceně

1,-

•

možnost sledovat několik desítek televizních programů přes internetový prohlížeč v
počítači nebo notebooku

•

zdarma lze stáhnout aplikaci do telefonu nebo tabletu

•

možnost sledovat od začátku již běžící pořad

•

archiv pořadů - lze sledovat pořady až 30 hodin zpětně

•

možnost nahrávání pořadů a jejich pozdějšího přehrání

•

lze sledovat na několika zařízeních současně, sledování Ordinace
a Ligy mistrů současně tak již nebude žádný problém :)

•

v základu více než 40 televizních programů

1 hodina práce technika činí 399 Kč bez DPH.
Cena wifi routeru je 550 Kč nebo 1100 Kč bez DPH.
Zařízení od nás zahrnuje anténu, držák a 15 m kabelu.
* uvedené ceny jsou bez DPH
Ceník platný od 1. 8. 2016
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