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Nabídka kabelového připojení ADVnet OPTI
Toto připojení nabízíme všude tam, kde je již
dostupná naše vlastní nejmodernější optická
síť
ADVnet.
Seznam
sídlišť
a
domů
s připojením na optickou síť se neustále
rozšiřuje a tak naši službu může využívat
čím dál tím více rodin a domácností.

Vyberte si tarif, který Vám nejvíce vyhovuje

Tarif

O18-01
O18-02
O18-03
O18-04

Rychlost

25/25Mbit
50/50Mbit
75/75Mbit
100/100Mbit

Cena s DPH

250
300
350
500

Kč
Kč
Kč
Kč

Vyberte si jednu z nabízených výhod - přesně tu, která Vám nejvíce vyhovuje
1.Bez závazku – pro ty, kteří se nechtějí nijak vázat. Smlouva je sepsána na dobu
neurčitou. Zákazník zaplatí poplatek za zřízení služby 1000Kč.
2.Bez zřizovacího poplatku – pro ty, kteří se nechtějí dlouhodobě vázat, ale zároveň
chtějí ušetřit. Smlouva je sepsána se závazkem jednoho roku. Instalace je zcela zdarma!

WiFi routery – základní model routeru Netis za cenu 700Kč včetně
nastavení a možnosti okamžité výměny v rámci záruky.
Wifi router si pořídíte, pokud chcete mít doma připojeno více počítačů,
nebo se chcete připojovat bezdrátově. V případě, kdy vlastníte pouze
jeden počítač nebo chcete připojit pouze Vaši chytrou televizi nebo
herní konzoli, žádný wifi router nepotřebujete.

Domluvte si termín instalace

 480 000 000

uvedené ceny jsou včetně DPH
všechny tarify O18 pro domácnosti jsou nabízeny s agregací 1:5
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v rámci rozšíření služeb Vám přinášíme možnost sledování moderní internetové televize
https://www.lepší.tv/nabidka_programu/

Cena služby

199 Kč měsíčně



71 TV stanic včetně prémiových filmových stanic, z toho 29 v HD kvalitě v základní
ceně







Nejdelší zpětné zhlédnutí (až 30 dní) pořadů na všech námi vysílaných TV stanicích
Největší videotéka “Nejlepší z TV” (600 filmů a stovky dalších pořadů) v základní ceně
Můžete sledovat v televizi, počítači, tabletu nebo telefonu
Neomezené nahrávání bez příplatku
Pořad si zastavíte nebo přetočíte nudnou pasáž

Prémiový balíček

219 Kč měsíčně

HBO HD + HBO2 HD + HBO3 HD

Lepší.TV BOX

zakoupíte za

1 999 Kč

Pro sledování Lepší.TV není nutné pořízení
Lepší.TV Boxu, dalšími možnostmi jsou:
Smart TV Sony, Philips a další na systému Android TV
– stáhněte si aplikaci z Google Play
Smart TV Samsung – stáhněte si aplikaci v sekci
Smart Hub
PC, NB, tablety s OS Windows – na webu Lepší.TV
NB, tablety, telefony s OS Android - stáhněte si
aplikaci z Google Play
NB, tablety, telefony Apple – stáhněte si aplikaci z App
Store

Oslovila Vás nabídka? Máte dotazy? Chcete představit nebo si objednat Lepší.TV?
Neváhejte nás kontaktovat! Nabídka platí pro zákazníky sítě ADVnet připojené na
optické síti.

Domluvte si termín instalace

 480 000 000
uvedené ceny jsou včetně DPH

