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Ceník internetového připojení v síti FCom 
(Platný od 1.1.2019) 

 
 
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 

 nabízíme službu internetové IPTV, ideální náhrada za Vaši pozemní nebo satelitní TV s možností až 130 kanálů 

 Instalace přijímacího zařízení zdarma! 
 

 
 
 
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 
 

 
 

 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Název a max. rychlost: Start AC 10 Mb/s Fun AC 20 Mb/s Pro AC 30 Mb/s 

Cena za měsíc 
při frekvenci 

plateb: 

Měsíčně: 300,- 400,- 500,- 

Čtvrtletně (sleva 5%): 285,- 380,- 475,- 

Ročně (sleva 10%): 270,- 360,- 450,- 

Instalace včetně přijímacího zařízení ZDARMA !! 


