Internet pro bytové domy

Obytné domy
Kabelové a optické připojení

AKCE PRO NOVÉ PŘÍPOJKY
Až 1G/s od 240,- Kč
■ Značkový WIFI router
■ Zřízení připojení zdarma při úvazku na 12 měsíců

Nejmodernější kabelová technologie OPTIKA
název

download

upload

Standardní cena za
měsíc bez
předplatného

Zvýhodněná cena za
měsíc při ročním
předplatném*

Optika 500M/500M

500 Mbps

500 Mbps

300,- Kč

240,- Kč

Optika 500M/500M
+ IPTV ZDARMA

500 Mbps

500 Mbps

400,- Kč

320,- Kč

Optika 1G/1G
+ IPTV ZDARMA

1000Mbps

1000Mbps

750,- Kč

600,- Kč

* Každý náš zákazník může uplatnit 20% slevu na měsíční paušál, pokud si předplatí 12 měsíců. Ceny
jsou včetně DPH.

Rychlý internet pro všechny přípojky
název

download

upload

Standardní cena za
měsíc bez předplatného

Zvýhodněná cena za
měsíc při ročním
předplatném*

LAN NEXT 70M/70M

70 Mbps

70 Mbps

300,- Kč

240,- Kč

LAN NEXT 70M/70M
+ IPTV ZDARMA

70 Mbps

70 Mbps

400,- Kč

320,- Kč

LAN NEXT
150M/150M
+ IPTV ZDARMA

150 Mbps

150 Mbps

800,- Kč

640,- Kč

* Každý náš zákazník může uplatnit 20% slevu na měsíční paušál, pokud si předplatí 12 měsíců. Ceny
jsou včetně DPH.

Před realiazci připojení k internetu provádime technickou obhlidku ZDARMA. Nabízíme IPTV s vice než
100 programy a sledování 7 dní zpětně a až 120 hod vašich nahrávek. Pro naše zákazníky mobilních
služeb nabízíme volání v siti Otavanet ZDARMA. Naše moderní síť podporuje IPTV6.

U všech přípojek garantujeme servisní zásah do druhého pracovního dne!
Připojení kabelem - nejjednodušší možnost připojení v objektech, kde naše služby využívá více uživatelů.
Tato nabídka je určena pro klienty, kteří bydlí v bytových nebo panelových domech. Získáte tak vysoce
kvalitní připojení k internetu bez kompromisů. Je tak vhodná i k provozování velmi náročných datových
služeb (VoIP telefonování, videokonference, online hraní atd.). K připojení uživatele je použita
technologie ethernet (strukturovaná kabeláž CAT5e a CAT6). Všechny naše kabelové přípojky již dnes
umožňují datové přenosy až 1 Gbps. Bytový dům je k naší páteřní síti připojen optickou přípojkou nebo
profesionálním vysokokapacitním mikrovlnným pojítkem.
Hlavní připojení k páteřní síti je zpravidla zdvojeno. Je tak zaručena maximální dostupnost služby. Celá
naše síť je neustále monitorována dohledovým centrem. Ke zřízení přípojky není potřeba telefonní linka.
U služby není uplatňováno omezování provozu (FUP atd.). Na přípojku je možné připojit i více počítačů.
V případě, že si nevyberete z námi nabízených tarifů, je možné vytvořit tarif přesně podle Vašich
požadavků.

