INTERNET

TARIF MAXFIBER
PRO BYTOVÉ DOMY

PŘIPOJENÍ PO VLASTNÍ OPTICKÉ SÍTI

- 4 NEJ: kvalita, stabilita, rychlost a odolnost proti výpadkům
- nejrychlejší dostupné připojení na trhu po nejmodernější dostupné technologii
- pronájem optické jednotky pro připojení po optické síti až do bytu
- možnost přenosu dat o rychlosti až 1Gb (rychlost u tohoto tarifu je 100/100Mb)
- rychlé bezdrátové připojení zařízení pracujících v pásmu 2,4GHz k optické síti
- nejvyšší zabezpečení bezdrátové i optické sítě
- ochrana před útoky z internetu včetně automatických aktualizací zabezpečení
- možnost využití inovativních televizních služeb s mnoha funkcemi
- řízení datových toků
- možnost využití IP telefonie se stávajícím telefonem bez paušálního poplatku
- možnost připojení až 4 zařízení po kabelu
- připravenost pro 4K ULTRA HD a 3D video
- v ceně služby můžete mít připojena všechna zařízení v domácnosti
- plná připravenost na protokol budoucnosti - IPv6
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MAXFIBER

100 Mbps

100 Mbps

399 Kč

300 Kč* / 900 Kč **

* Při podpisu smlouvy na 24 měsíců. Zákazník si předpláci jednu čtvrtletní platbu při podpisu smlouvy a po instalaci poměrnou část do konce čtvrtletí.
** Při podpisu smlouvy na dobu neurčitou.
Tarif je ve sdíleném pásmu.

JEDNORÁZOVÝ INSTALAČNÍ POPLATEK zahrnuje instalaci a zapůjčení klientského zařízení a práci technika
na montáři zařízení a konfiguraci PC do maximálně 1 hodiny. Navíc se hradí materiál (kabel, zásuvka, konektory,
výložník) a práce technika v bytě. Vícepráce jsou účtovány sazbou 300 Kč za každých započatých 30 minut práce
za 1 technika.
O možnostech a výhodách připojení k našemu internetu vás budeme rádi informovat na našich Zákaznických
centrech.
Všechny zde uvedené ceny jsou včetně DPH.
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