ZRYCHLUJEME

Internet a televize
rychlostí světla v GPON
GPON je nejrychlejší Internet optickým kabelem do Vašeho bytu

Televize
do bytu

Internet do bytu
GPON

• Více jak 120 digitálních programů

• SLEVA až 1.000.-

• Široká nabídka HD programů po
optice přímo z televizních studií

• Bez limitu a agregace

*
*
*
*
*

Základní DVB-C
Rozšířená DVB-C
Balíček HBO
Balíček FILMBOX
Balíček SPORT

80,- / měs.
250,- / měs.
300,- / měs.
100,- / měs.
100,- / měs.

• Možnost zapojení více TV nezávisle
na sobě za jeden tarif

• Veřejná fixní IPv4 adresa ZDARMA!
Start 100 / 30 Mb
330,- / měs.
* Standard 150 / 50 Mb
535,- / měs.
* Profi 300 / 100 Mb
905,- / měs.
* EXTRA - řešíme na míru
*

Chytrá TV
od 4M
• Možnost sledovat TV vysílání na
smart televizi, chytrém mobilu, PC
nebo tabletu
• Umožňuje nahrávání programů
až 120 hod.
• Sledování zpětně až 7 dní
v základním tarifu
• Cena již od 50,- / měs.

• K dispozici také EPG a FM rádia

• 1 Mb ZDARMA! (bezdlužnost obci)

• Chytrou TV lze objednat jako
doplňkovou službu k již aktivní
TV nabídce a Internetu od 4M

• Tarif v měsíci připojení ZDARMA!

• Tarif v měsíci připojení ZDARMA!

• Sledování kdykoli a kdekoli v EU

Nejedná se o Wi-Fi ani drátové propojení datovým UTP
kabelem!
Neprodáváme Vám vzduch, přicházíme světlem, které i za nepříznivého počasí poskytne stabilní a rychlé připojení
Námi použitá technologie nemá Ve Vaší lokalitě konkurenci. Začínáme tam, kde ostatní končí…
Se silným servisním zázemím, dohledem a vybavením našich techniků jsme tady pro Vás
Nabídka platí pro obec Hodslavice a Mořkov
Veškeré uvedené ceny jsou s DPH
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Ceník instalace
Pouze Televize

Pouze Internet

Televize + Internet

Připojovací poplatek
2500,- jednorázově

2500,- jednorázově

4000,- (SLEVA 1000,-)

V ceně je zahrnuto: připojení k optické síti, instalace technologie (optický TV / GPON ONU převodník) a napojení
ke stávající síti uživatele. Úpravy a rozšiřující instalace nad rámec připojení (1x PC, 1x TV) budou účtovány dle
ceníku. Pro Tematické balíčky je nutné zakoupit CA Modul ke každému TV / DVB-C, Set-Top-Boxu samostatně.

Veškeré uvedené ceny jsou s DPH
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