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Výhody připojení od společnosti FORTECH:
Zřízení bez zřizovacího poplatku

Nezávisle na zvoleném tarifu je zřízení ZDARMA. Zákazník si na své náklady
v některých případech zřizuje kabel ze svého bytu k rozvaděči ve vchodu.
Do některých bytů je již kabel zaveden.

Nevyžadujeme dlouhodobé smlouvy
Smlouvy se zákazníky uzavíráme na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou
do konce následujícího měsíce. Rovnou nebo i kdykoliv dodatečně, třeba až
si budete jisti, že jste si vybrali vhodnou službu, si můžete zafixovat smlouvu na
12 měsíců a získat jako bonus slevu 10% nebo na 24 měsíců se slevou 20%.

Nevybíráme peníze dopředu výměnou za slevu
U nás se obvykle platí až po dodání služeb, takže se nemusíte bát, že nebudeme
řešit případné problémy s kvalitou. Taková nabídka může signalizovat i špatnou
finanční situaci jiného operátora.

Pevná veřejná IP adresa pro každého

Pokrytí signálem
BOSKOVICE

Benešov / Boskovice / Knínice u Boskovic, Pamětice / Okrouhlá

HLINSKO

Borůvka / Hamry / Hlinsko (2x), Blatno, Čertovina, Medkovy Kopce, Kouty / Hluboká,
Předhradí / Holetín (3x) / Kladno / Proseč u Skutče, Zderaz / Prosetín / Rychnov /
Skuteč, Štěpánov, Zbožnov / Trhová Kamenice, Rváčov, Svatý Mikuláš / Vítanov

HOLICE

Dašice, Kostěnice, Zminný / Moravany / Radhošť / Trusnov, Stradouň, Sedlíšťka, Žika,
Franclina

CHOTĚBOŘ

Benátky u Ždírce n/D. / Dobrnice, Vrbice, Leština u Světlé, Hroznětín / Frýdnava / Habry
(2x), Rybníček / Havlíčkova Borová, Peršíkov / Hoješín / Chlum (3x) / Chotěboř, Svinný,
Libická Lhotka, Bezděkov, Nejepín, Sloupno, Dobkov, Horní Studenec / Jeřišno / Jilem
/ Jiříkov / Kámen / Leškovice / Libice nad Doubravou / Lučice / Maleč / Nová Ves
u Chotěboře / Olešná / Petrovice u Uhelné Příbramě / Proseč u Kamene, Miřátky /
Rovný / Rušinov / Sedletín / Slavíkov / Sobíňov (2x) / Staré Ransko, Krucemburk / Tis
/ Údavy / Uhelná Příbram, Pukšice, Čečkovice, Borek, Hranice / Ústupky / Vepříkov /
Veselá u Sedletína / Víska / Ždírec nad Doubravou (3x), Kohoutov, Vojnův Městec

JEVÍČKO

V ceně všech tarifů je již zahrnuta pevná veřejná IP adresa. Což je rozdíl oproti dynamické IP adrese od některých jiných operátorů. V případě dynamické IP adresy se může snadno stát, že dostanete IP adresu, na které jsou blokace některých
služeb, protože tyto služby předchozí uživatel IP adresy zneužíval. U nás máte
po celou dobu stejnou IP adresu, takže nehrozí, že byste se dostal do hledáčku
státních orgánů případně kriminálních živlů místo jiné osoby. U některých
poskytovatelů připojení na internet je veřejná IP adresa zpoplatněna nebo ji
dokonce není možné získat vůbec.

Změna tarifu bez poplatku

Biskupice / Chornice, Mezihoří, Bezděčí u Trnávky / Jaroměřice (2x) / Jevíčko / Zálesí

LITOMYŠL

Benátky u Litomyšle / Bohuňovice / Budislav / Cerekvice nad Loučnou (3x), Javorník,
Pekla, Tisová / Čistá (7x) / Člupek / Desná (2x) / Dolní Újezd (5x), Václavky, Jiříkov /
Džbánov, Jehnědí / Horky (2x) / Horní Újezd (2x) / Chmelík (3x) / Chotěnov / Chotovice
/ Janov (2x) / Jarošov (2x), Mokrá Lhota, Nová Ves u Jarošova, Olšany / Kornice / Lažany
/ Litomyšl (14x) / Makov / Mladočov / Morašice (2x), Sedlíšťka / Nedošín (2x) / Němčice
(3x), Suchá, Podrybník / Netřeby / Nová Sídla (2x) / Nová Ves u Litomyšle / Nové Hrady
/ Osík (4x) / Pazucha / Pohodlí (2x) / Poříčí u Litomyšle (2x), Zrnětín / Příluka (2x) /
Řikovice (2x) / Sedliště / Sloupnice (5x) / Strakov / Svinná / Trstěnice (2x) / Tržek, Řídký
/ Vidlatá Seč (2x) / Vlčkov, Pudilka / Zhoř

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Za změnu tarifu neúčtujeme žádné poplatky.

Servis našeho technického vybavení trvale zdarma
Po celou dobu využívání služby přístupu na Internet garantujeme bezplatný
servis zařízení, která jsou v našem vlastnictví.

Výhodné doplňkové služby

Boršov (3x) / Kunčina (2x) / Linhartice / Městečko Trnávka / Moravská Třebová (7x),
Udánky, Sušice / Nová Ves u Moravské Třebové / Petrušov (2x) / Radišov / Rozstání (2x)
/ Staré Město (2x), Dětřichov u Moravské Třebové / Třebařov

POLIČKA

Borová u Poličky (2x) / Březiny (3x), České Milovy / Krásné / Květná (3x) / Lubná (4x) /
Martinice / Oldřiš / Polička (3x), Kamenec / Pomezí (2x) / Pustá Rybná / Sebranice (5x),
Lezník / Střítež (2x) / Široký důl (3x)

Můžete využívat našich telefonních služeb v pevné i mobilní síti za zvýhodněnou
cenu. Nabízíme zdarma prostor pro vystavení webové prezentace a neomezené
množství emailových schránek s možností zdarma si zapnout antivirovou kontrolu a označování nevyžádané pošty (spamu).

SVITAVY

Sledování televize s chytrými funkcemi navíc

VELKÉ OPATOVICE

K vysokorychlostním tarifům si můžete jako doplňkovou službu objednat balíčky
televizních programů. Vysílání můžete sledovat přes set-top box na běžné televizi a dále i na stolním počítači, tabletu či chytrém telefonu. Máte k dispozici archiv
vysílání předchozích 7 dní, takže vám žádný pořad neuteče. Můžete například
využívat funkci TimeShift, zmrazit vysílání a posouvat se zrychleně dopředu či
zpět. Podrobnosti naleznete na našich webových stránkách.

Brteč, Voštice, Knířov / Bučina / České Heřmanice (3x), Borová / Domoradice (3x)
/ Doubravice / Džbánov u VM / Hrušová / Jehnědí / Kosořín / Leština / Sedlec /
Stradouň / Suchá Lhota / Svatý Jiří / Tisová / Vanice, Lhůta / Voděrady / Vraclav (4x), Sv.
Mikuláš / Vračovice, Chotěšiny / Vysoké Mýto (3x) / Zálší

( 461 61 31 61

731 155 116, 777 613 333

Ropkova 51, 570 01 Litomyšl

fortech@fortech.cz

Banín, Lavičné, Vítějeves / Brněnec (2x), Moravská Chrastová, Chrastová Lhota, Půlpecen /
Březová nad Svitavou (3x) / Dětřichov / Hradec nad Svitavou (4x), Rohozná / Javorník
(2x) / Kamenná Horka (2x) / Karle (3x) / Koclířov (4x) / Kukle / Mikuleč (2x) / Opatov (3x)
/ Opatovec (2x) / Ostrý kámen / Radiměř (7x) / Sklené, Pohledy / Svitavy (5x), Lačnov,
Lány / Třebovice / Vendolí (6x)
Borotín / Cetkovice / Šebetov / Úsobrno / Vanovice, Drvalovice / Velké Opatovice,
Uhřice

VYSOKÉ MÝTO

Z
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Přehled vysokorychlostních tarifů
Rychlost linky až

bez
závazku

12 měsíců

24 měsíců

20 Mbps

/ 10 Mbps

247,- Kč

222,- Kč

198,- Kč

40 Mbps

/ 20 Mbps

346,- Kč

311,- Kč

277,- Kč

60 Mbps

/ 30 Mbps

412,- Kč

371,- Kč

329,- Kč

Ceny při uzavření smlouvy
na dobu neurčitou (bez závazku).

Ceny při uzavření smlouvy
na 12 měsíců.

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Platnost tarifů od 1. 7. 2017.

Tyto tarify jsou nabízené
pouze ve vybraných
bytových domech.

Ceny při uzavření smlouvy
na 24 měsíců.
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zavedení do systému zdarma
neomezenou možnost přístupu k Internetu 24 hodin denně
žádný limit přenesených dat
neomezený počet poštovních schránek o velikosti 100 MB
možnost vystavení vlastní WWW prezentace o velikosti 10 MB
umístění e-mailové schránky a www prezentace v doméně bezdrat.net, brezova.net, brnenec.net, hermanice.net,
hlinsko.net, holice.net, chotebor.net, jevicko.net, letovicko.net, lit.cz, mtr.cz, opatovice.net, policka.cz,
schranka.net, skutec.net, sloupnice.cz, svi.cz, trebova.net, vraclav.cz, zdirec.net nebo i v jiné doméně dle dohody
standardní verze antivirové a antispamové kontroly pošty
přístup k poštovní schránce webovým rozhraním, POP3 nebo IMAP protokolem
avízo o doručené poště na mobilní telefon
přidělení jedné statické veřejné IP adresy zdarma, možnost přidělení dalších IP adres za příplatek 59 Kč měsíčně
na linky je uplatňováno dynamické řízení rychlosti, které prioritizuje linky s nižším množstvím přenesených dat
v případě potřeby službu záložního poštovního serveru
možnost změny tarifu zdarma
možnost platby za služby bankovním převodem, složenkou, hotově nebo inkasem z účtu
servis zařízení v našem vlastnictví po celou dobu užívání služby zdarma
zasílání vyúčtování v elektronické podobě zdarma, za příplatek 39 Kč v papírové podobě.
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ADSL 11. generace – vysokorychlostní připojení pro bytové domy zahrnuje:

