Ceník internetového připojení v síti FCom
(Platný od 1.1.2014)

Proč zvolit připojení od nás:
•
•
•
•
•
•

individuální přístup a garance kvality služeb
bezplatné proměření signálu a instalace při objednání služby
trvalé bezdrátové připojení internetu 24h denně s neomezeným objemem přenesených dat
servis po celou dobu připojení zdarma !
připojení s mnohem nižší mírou agregace než u konkurenčních poskytovatelů a ADSL
nahradíme Vaši pevnou linku, volejte na pevné linky i do mobilních sítí s vlastním číslem bez paušálu

Cena za měsíc
při frekvenci:

Lokality pokryté signálem: Albrechtice, Bobrová, Bohdalec, Branišov, Dolní Rožínka, Hlinné, Horní Rožínka, Křídla, Kundratice, Nová Ves u
NMnM, Nové Město na Moravě (Betlém a okolí), Olešínky, Olešná, Petrovice, Pohledec, Radešínská Svratka, Radňovice,
Rozsochy, Řečice, Slavkovice, Zubří , Zvole

Cena za msíc
pi frekvenci:

Název a rychlost:

5 Mb/s
Start
5Mb/s

Mb/s
Fun8 10
Mb/s

1215
Mb/s
Profi
Mb/s*

1620
Mb/s
Max
Mb/s*

Měsíčně
Msín:

300,300,-

400,400,-

500,500,-

600,600,-

tvrtletn (sleva
(sleva 5%)
5%):
Čtvrtletně

285,285,-

380,380,-

475,475,-

570,570,-

Ron (sleva
(sleva 10%):
Ročně
10%)

270,270,-

360,360,-

450,450,-

540,540,-

- Při smlouvě na 24 měsíců instalace ZDARMA !



všechny služby jsou datově i časově neomezeny, není aplikován žádný FUP
instalace obsahuje montáž standardního přijímacího zařízení a kabel k PC

Ostatní možnosti:





nevyhovuje Vám rychlost - domluvte si tarif “namíru“
možnost přidělení veřejné IP adresy
pro domácnosti s více PC nabízíme realizaci kabelové nebo bezdrátové domácí sítě
u nás můžete využít VoIP telefonii - komunikace nahrazující pevnou linku kde neplatíte paušál

Další služby:
•
•
•
•
•

servis a prodej počítačů, notebooků, komponent a periferií
prodej, montáž a servis satelitní a TV techniky
návrhy a správa datových sítí, kamerové systémy, servery a další
tvorba a návrh webových stránek a aplikací
webhosting a registrace domén

* Max. rychlost se může v určitých lokalitách lišit. Aktuální informace telefonicky.

www.fcom.cz

Všechny ceny včetně DPH

e-mail: info@fcom.cz
tel: 564 034 900, 603 751 004, 775 960 319
Aktuální ceník a další podrobnosti naleznete na www.fcom.cz

