OPTICKÝ INTERNET A DIGITÁLNA TELEVÍZIA
Radi by sme Vám touto cestou oznámili, že sme vo vašej lokalite spustili do prevádzky novú optickú
sieť so službami internetu a digitálnej televízie. V tomto liste, by sme Vám chceli predstaviť ponuku našich
optických služieb, ktoré zahŕňajú vysokorýchlostný neobmedzený optický internet, digitálnu káblovú
televíziu a telefón.

NEOBMEDZENÝ OPTICKÝ INTERNET
Váš rodinný dom bude pripojený technológiou FTTH (Optika do bytového domu) a tak si budete
môcť užívať internet s rýchlosťou až 250 Mb/s. Priamo u Vás doma máte k dispozícii najrýchlejšie
a najstabilnejšie pripojenie do internetu. Služby optického internetu s rýchlosťou až 50Mb/s začínajú na
cene 11,90€ mesačne.
DIGITÁLNA KÁBLOVÁ TELEVÍZIA
Odteraz bude pre Vás sledovanie televízie celkom iný zážitok. Vysoká kvalita je doplnená
o modernú funkcionalitu nahrávania a archívu. Už nie je dôležité, kedy prídete domov. Vždy stihnete svoj
obľúbený seriál, film, ale aj správy. Služby káblovej TV začínajú na cene 6,90€ mesačne
BALÍKY PLNÉ INTERNETU A TELEVÍZIE
Najvýhodnejšie je využiť možnosti tzv. „triple play“ flexi BALÍKov, ktoré kombinujú vyššie
spomenuté služby do jednej. Hlavným dôvodom je ponúknuť Vám naše služby v jednom balíku za výbornú
cenu. Cena základného TV balíka je 15,90€
PEVNÁ LINKA BEZ PAUŠÁLU
S našou pevnou linkou neplatíte žiadne mesačné paušály. A navyše dostanete od nás každý mesiac
zadarmo kredit, ktorý môžete prevolať kam len chcete. Taktiež si môžete svoju starú telefónnu linku
s Vašim starým číslom preniesť k nám a ešte viac znížiť mesačné poplatky, ktoré platíte.
Zariadenie potrebné na prevádzku
Toto zariadenie Home Access Gateway (HAG) a stojí 1,80 €/ mesačne. Je to zariadenie, ktoré slúži
na konverziu optického signálu, okrem toho je to WiFi router, switch na pripojenie SetTopBoxov a telefónny
hybrid na pripojenie pevnej telefónnej linky.
Kompletný cenník nájdete na našej stránke www.flexi.sk/cenník

Budeme radi ak nás budete kontaktovať písomne alebo telefonicky, tel. 0850 888 019, zakaznik@flexi.sk.
Viac informácií o našich službách na stránke www.flexi.sk.
Spájame to, čo Vás baví
DSi DATA
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