
Vzdušné noviny aneb co přináší 
nejen bezdrátový svět 

Měsíční poplatek není jen o ceně
počítejte celkové náklady na službu

V dnešním světě orientovaném zejména na obchod jsme 
všichni zákazníky. Každý z nás se snaží najit produkt  
či službu, která bude přesně odpovídat jeho představám. 
Při výběru služby je volba složitější, je třeba přihlížet ne-
jen k samotné ceně služby ale zejména k tomu, co je v dané 
ceně služby zahrnuto – zda je cena služby konečná, zda  
a v jaké kvalitě je poskytován ke službě servis, jak dostupná 
a zpoplatněna je technická podpora, na jakých prostředcích 
je služba poskytovaná, zázemí firmy, která službu realizuje. 
Službu je tedy nutné vnímat jako komplex všech činnosti, 
které službu vytvářejí. Nejlepším pomocníkem pro výběr té 

nejlepší služby je projekce ceny služby do delšího časového 
období, pak je lepe vidět jak je důležitě službu posuzo-
vat komplexně. Při výběru služby vždy pečlivě uvažujte  
a počítejte do ceny paušálu resp. poplatku i cenu servisního 
zásahu, výměny zařízeni, pořízeni zařízeni náhradního, cenu 
technické podpory apod. Uvědomte si, že většina problémů  
s připojením k internetu je způsobena samotným záka-
zníkem a pokud je služba dotovaná z následných činnosti 
spojených s těmito problémy povede to k výraznému 
nárůstu celkových nákladů na služby byť je cena měsíčního 
paušálu nižší.

Příbram živě 
webové kamery pro příbram

Na adrese http://kamery.internetpb.cz Vám přinášíme 
živě obrázky z Příbrami. V nejbližší době dojde k dalšímu 
navýšení počtu webových kamer, případné náměty  
na umístění rádi vyslechneme na info@pb.cz. 

Servisní služby zdarma
Víte, že našim zákazníkům poskytujeme servisní služby zdarma? Tzn. při poruše zařízení na straně 
zákazníka máte jako náš zákazník nárok na servisní výjezd (včetně dopravy) zdarma – čím déle jste 
našimi zákazníky tím vice servisních hodin ročně máte k dispozici. Zjistěte si na co přesně máte 
nárok na adrese http://serviszdarma.internetpb.cz. 

Technická podpora
na telefonu zdarma

Ke komplexnosti služby přispívá kromě servisního zása-
hu na místě technická podpora na telefonu. Je Vám k dis-
pozici denně na telefonu 777 101 205. Na rozdíl od drtivé 
většiny poskytovatelů se nám dovoláte a službu pro naše 
zákazníky poskytujeme zdarma.

Podporujeme
Jsme hrdí na to, že jsme firma s regionální působností. Máme 
náš region rádi a proto dlouhodobě podporujeme různé 
aktivity. Od neziskových organizací přes spolky a zájmové 
skupiny, až po konkrétní myšlenky a dobré činy. Vracíme tak 
částečně a jinou formou regionu to co nám dává. Věříme, 
že budete příjemně překvapeni rozsahem podporovaných 
aktivit.  Jmenovitě podporujeme Divadlo Příbram, NZDM 
Bedna, SK Sporting, Svatohorské schody, Klasik Duatlon, 
běh města PB, SKS Spartak a další. Všechny naše aktivity 
naleznete na našich webových stránkách www.internetpb.cz.  



Řekněte si o výhodnější podmínky

Využijte výhodných podmínek pro výměnu - upgrade 
stávajících zařízení. Pro zvýšení kapacity připojení je třeba 
výměna – upgrade zařízení. Pro naše stávající zákazníky jsme 
připravili speciální podmínky :Pro naše stávající zákazníky 
jsme připravili speciální podmínky pro výměnu zařízení:

výměna zařízení zdarma v případě, že jste naším záka-
zníkem více než 2 roky
v případě, že jste naším zákazníkem méně než  
2 roky, výměnu provedeme 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 prosím na adrese info@pb.cz.

Upgrade zařízení zdarma

Komenského náměstí 389, 261 01 Příbram III
info@pb.cz
www.internetpb.cz

775 101 209
318 621 362
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Team Internet Pb 
Zcela specifické místo v námi podporovaných aktivitách 
bude zaujímat Team Internet Pb. Jedna se o nově založený 
sportovní klub. Na adrese http://team.internetpb.cz  
si můžete prohlédnout webové stránky Teamu. Využijte 
lákavou možnost se do týmu probojovat a zúčastnit se tak  
v jeho barvách zajímavých sportovních a společenských akcí.

Velmi rádi tak jako minulých několik let zajišťujeme tech-
nické zázemí pro přenos dat a přístup k internetu pro Rally 
Příbram. Letošní ročník nabídne poprvé přenos obrazu 
přímo ze startu rychlostních zkoušek a technické přejímky 
stejně tak jako obrázky ze servisní zóny. Sledujte bedlivě 
stránky Rally Příbram na adrese www.rally-pribram.cz. 

Rally Příbram
zajišťujeme přístup k internetu a přenos dat

Zákaznický systém 

Naše společnost se dlouhodobě snaží o poskytování kval-
itních služeb s  co nejlepším poměrem výkon / cena. Naše 
služby respektují celkový vývoj trhu jak v  oblasti ceny 
tak i v  oblasti dostupných kapacit. Obecným trendem je 
zvyšování kapacit za stejné nebo nižší ceny. Sledujte tedy 
prosím bedlivě naše stránky obsahující vždy aktuální pod-
mínky a neváhejte nás kontaktovat s žádostí o změnu para-
metru služeb. Naše společnost nemůže měnit podmínky  

u zákazníků automaticky a ani Vás nechceme nijak telefon-
icky obtěžovat našimi aktuálními nabídkami či akcemi 
- k  informování o aktuálních službách tedy bude sloužit 
tento nový newsletter a naše webové stránky dostup-
né na www.internetpb.cz. O změnu parametru 
služby je možné požádat prostřednictvím mailu  
info@pb.cz.

Wifi v Oblastní nemocnici Příbram
Představujeme Vám společný projekt Oblastní nemocnice 
Příbram a společnosti Internet Pb, spol. s r.o. Je jím WiFi 
síť dostupná pacientům Oblastní nemocnice Příbram. 
Společnost Internet Pb, spol. s r.o. jako firma se silným 
zaměření na příbramský region je potěšena možností dodá-
vat služby bezplatného připojení k internetu prostřednictvím 

WiFi sítě a zkvalitnit tak služby poskytované Oblastní nemoc-
nicí Příbram. Bezplatné připojení k internetu je příspěvkem 
společnosti Internet Pb, spol. s r.o. k větší psychické pohodě 
v rámci rychlejšího uzdravení a příjemnější rekonvales-
cenci. Více informací o společnosti a službách naleznete  
na www.internetpb.cz.

Na adrese https://internet.pb.cz/ se můžete přihlásit  
do zákaznického systému, jenž Vám nabízí tyto funkce:

slevový systém - máte známého, který se chce také připojit 
přes nás? Zadejte jej do slevového systému a v případě 
uzavření smlouvy Vám za něj bude odečítána částka
přehled faktur - rychlé zjištění uhrazených/neuhra-
zených vyúčtování
výpis volání - zjistíte aktuální provolanou částku, počet 
a délku hovorů dle Vámi zadaného období
omezení volání - pro jednotlivá čísla můžete nastavit 
limit, omezit volání do zahraničí či na mobilní telefon
přesměrování volání - možnost nastavení přesměrování 
hovoru po určitém počtu zvonění 
dětský zámek - možnost nastavení omezeného 
připojení na Internet pro vaše děti


