
Ve Strakonicích dne 13.3.2017

§
Věc: Nabídka přechodu pro uživatele počítačové sítě Městyse Stěkeň
pro sdítení internetu.

Z důvodu usnadnění přechodu z obecní sítě na klasický komerční model Vám
jako regionální místní poskytovatel internetu nabízíme tuto variantu:

Každý nově přepojený uživate! dostane možnost vybrat si z našich
nových tarifů připojení k internetu.

Airmax N+ 20M/l0M měsíčně 300,- Kč nebo ročně 2880,- Ké (240,-
Kč/měsíc )

Airmax N+ 30M/l5M měsíčně 400,- Kč nebo ročně 3840,- Kč ( 320,-
Kč/měsíc )
K tomuto tarifu je naše základní nabídka internetová televize zdarma
( více jak 50 kanálů a 50 hodin sledování zpětně a 50h nahrávání )

Airmax N+ 40M/20M měsíčně 500,- Kč nebo ročně 4800,- Kč ( 400,-
Kč/měsíc )
K tomuto tarifu je naše základní nabídka internetová televize zdarma
( více jak 50 kanálů a 50 hodin sledování zpětně a 50h nahrávání )

Každou novou přípojku zkontrolují naši technici. Pravděpodobně vymění
použité zařizení zákazníka tak, aby splňovalo nároky na ,,NGA" ( next
generation access ) a celou přípojku překonfigurují.

Takovéto zřizení přípojky provedeme na dotaci. ( tj. zdarma zákazník nic
neplatí )
Podmínkou je podepsání úvazku na využívání přípojky 24 měsíců.
lnstalovan é zařizeni přechází ihned po namontování do majetku zákazníka.

Mimořádně po dohodě s panem starostou Bláhou, mohou všichni takto
připojení zákazníci využít možnosti 6 měsíční zkušební doby.

Prvních 6 měsíců od připojenije internet zdarma, Do uplynutí této doby je
možné bez sankcí a po vrácení instalovaného zařizení internetovou přípojku
zrušit. Nebude uplatňována ani výpovědní doba 2 měsíce.

Po uplynutí 6 rněsíců přechází přípojka na běžný smluvní vztah s operátorem,
Pokud je uplatněna dotace, tak smlouva s úvazkem na zbývajících 18
měsíců, pokud není dotace pak na smlouva na dobu neurčitou. Vše s 2
měsíční výpovědní dobou.

Žádame zájemce o tuto akci, aby se přihlásili na obecním úřadě.

Veškeré ceny jsou s DPH.
Nabídka je platná do 15.4.2017


