N E J RYC H L E J Š Í I N T E R N E T

Vysokorychlostní
připojení
ZDE DOSTUPNÝCH AŽ

60 Mbps

Přehled vysokorychlostních tarifů
Rychlost linky až

bez
závazku

12 měsíců

24 měsíců

20 Mbps / 10 Mbps

299,- Kč

269,- Kč

239,- Kč

40 Mbps / 20 Mbps

419,- Kč

377,- Kč

335,- Kč

60 Mbps / 30 Mbps

499,- Kč

449,- Kč

399,- Kč

Tyto tarify rozšiřují ve
vybraných bytových domech
standardní nabídku tarifů.
Pokud jste tento leták obdrželi
do schránky nebo osobně od
zástupce společnosti FORTECH,
můžete si tarify pro vybrané bytové domy aktivovat. Pro ostatní
lokality platí základní ceník.

Pro aktivaci volejte
( 461 613 161

777 613 333
nebo pište
info@lit.cz

Bez zřizovacího poplatku

Nevyžadujeme dlouhodobé smlouvy

Každý zákazník si na své náklady
zřizuje pouze kabel od rozvaděče
do svého bytu.

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%.

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

Ceny při uzavření smlouvy
na 12 měsíců.

Ceny při uzavření smlouvy
na 24 měsíců.

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

SLEDOVÁNÍ TV
vysílání můžete přes set-top box sledovat 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 využívat funkci TimeShift, zmrazit vysílání a posouvat
se zrychleně dopředu či zpět
TV vysílání se přenáší po internetu, a proto jedinou podmínkou
zřízení služby je užívání kteréhokoliv z tarifů uvedených na
druhé straně letáku
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DENNÍ
ARCHIV
POŘADŮ

S CHYTRÝMI
FUNKCEMI
Vyzkoušejte zdarma
na jeden měsíc včetně bezplatné
zápůjčky set-top boxu.

Tarif BASIC s více než
70 programy za 75 Kč
kompletní přehled tarifů a doplňkových
balíčků s prémiovými programy najdete
webových stránkách www.bezdrat.net.

