Uživatelům služeb ValachNet.cz
v lokalitě Bílá
místní části Bílá, Kavalčanky, Mezivodí, Hlavatá

V Rožnově pod Radhoštěm dne 31. 5. 2022

Věc:

Změna ceníku internetu k 1. 7. 2022

Vážený uživateli,
poprvé od roku 2006, kdy bylo zahájeno poskytování služby přístupu k síti internet na Bílé, přistupujeme po 16
letech také ke změnám samotných cen. Po pečlivém zvážení se zastupiteli Obce Bílá byly stanoveny nové cenové
hladiny pro obě rychlostní úrovně k 1. červenci 2022:
• „Běžná Doma“ … zrychlujeme z 15 na 25 Mb/s … cena se mění z 200,- na 300,- Kč/v přepočtu na měsíc
• „Frkot ve Firmě“ … zrychlujeme z 30 na 70 Mb/s … cena se mění z 724,- na 750,- Kč/v přepočtu na měsíc
Více informací je k dispozici v novém Ceníku, který je dostupný na www.valachnet.cz v části Kontakt – Veřejné
dokumenty: „CENÍK INTERNET Bílá (od 1.7.2022)“
Dovolujeme si Vás také informovat, že Obec Bílá v letech 2020 a 2021 provedla významné investice a
modernizovaly se distribuční části obecní sítě na Bílé, Mezivodí i Hlavaté tak, aby bylo možné provést výše
avizované navýšení rychlostí. V průběhu července 2022 nás čeká změna dodavatele hlavního internetového
připojení, se kterou se nejen zvýší stabilita internetového připojení pro všechny uživatele, ale především se
připraví prostor pro další zrychlování internetu. Na tento krok navážeme s modernizacemi v přístupových částech
sítě a to již v letošním roce 2022 a 2023. Tato fáze modernizací již bude vyžadovat součinnost s jednotlivými
uživateli mimo jiné při výměnách technologií u Vás doma. Po dohodě se zastupiteli Obce Bílá bylo rozhodnuto, že
modernizace pro domácnosti a drobné podnikatele nebude pro Vás znamenat žádné jednorázové výdaje.
Pro stávající uživatele z lokality Bílá platí možnost vypovědět Smlouvu v případě, že s oznámenými změnami
nesouhlasí.

Případné dotazy směrujte na naši emailovou adresu muj@valachnet.cz .
Děkujeme za Vaši přízeň
Za celý tým ValachNetu u nás v TKR Jašek, s.r.o.
Ing. Bronislav Jašek

Provozovatelé služeb: TKR Jašek, s.r.o. a FixPro z.s., tel.: 571 115 225, email: muj@valachnet.cz , WWW: www.valachnet.cz
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