Pořiďte si BALÍČEK,
a SLEVA je Vaše !
Objednejte právě teď balíček služeb z naší nabídky a podívejte, kolik ušetříte. Nabídka platí od 1.4.2018.

+
Připravili jsme pro Vás balíček služeb Internet+Televize, se kterým můžete ušetřit až 200,- Kč měsíčně!
Máte INTERNET - tarif
Přidáte TELEVIZI - tarif
„A su v obraze”
„Jak Dlúho Chceš ...” na úrovni:
„Dijetka II ...”
- jeden nebo více
„Běžná II ...”
programových balíčků
„Svižná II ...”
- na jedné faktuře,
„Frkot II ...”
se sjednocenou periodou
„Pro Telefon II ...”
platby i způsobem úhrady
*) Dohodněte si s námi, kde a kdy s námi smlouvu podepíšete.

Automaticky získáte
slevu ve výši
5,- Kč/měs.
5,- Kč/měs.
5,- Kč/měs.
5,- Kč/měs.
5,- Kč/měs.

A při podpisu smlouvy získáte slevu *)
z ceny nejdražšího programového balíčku
až 5,- Kč/měs., celkem až 10,- Kč/měs.
až 35,- Kč/měs., celkem až 40,- Kč/měs.
až 85,- Kč/měs., celkem až 90,- Kč/měs.
až 195,- Kč/měs. celkem až 200,- Kč/měs.
---, celkem 5,- Kč/měs.

Pošlete nám EMAIL s předmětem „BALICEK TV” na adresu Internet@ValachNet.cz .

+
S balíčkem služeb Internet+Telefon získáte telefonní zařízení za 1,- Kč. Stačí si nabít volací kredit.
Telefonní zařízení **)

Popis

Cisco SPA122

Adaptér pro 2 analogové přístroje
včetně routeru

Cisco SPA122 +
Panasonic KX-TG1611FX

Set adaptéru pro 2 analogové přístroje
včetně routeru a
bezšňůrového analogového telefonu

+

cena
s DPH
1.380,- Kč

zařízení za 1,- Kč
při navýšení volacího kreditu
na 3.800,- Kč, který můžete
celý protelefonovat

1.980,- Kč

na 5.300,- Kč, který můžete
celý protelefonovat

**) Uveden pouze výběr nejžádanějších telefonních zařízení, kompletní seznam najdete na www.valachnet.cz - část Telefon - Ceník Zařízení.

Pošlete nám EMAIL s předmětem „BALICEK VOJP” na adresu Internet@ValachNet.cz .

hosting
Chcete mít vlastní E-Mail a WWW stránky zadarmo?
Stačí si pořídit službu Internet, Televize nebo Telefon od ValachNetu a účet na ValachNetu je automaticky Váš.
Tarif „Hostuju na
úroveň „WebHosting Start” nad internetovou
úroveň „WebHosting Start” nad vlastní
Valachách”
doménou @valachnet.cz www.valachnet.cz/uzivatel internetovou doménou ***) .cz, .eu, .net, .com, ...
emailová schránka
až 1 000 MB pro příchozí poštu, POP3, IMAP4, WebMail dtto
až 1 000 MB pro WWW stránky / složky WebMail, PHP5 dtto + MySQL5
FTP prostor
***) Hradí se pouze příslušné poplatky registrátorovi domény prostřednictvím TKR Jašek.

cena
0,- Kč/měs.

Vyžádejte si předávací protokol k Vašemu účtu na ValachNetu. Kontakty jsou uvedeny níže.
Nádražní 628, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm,
otevírací doba: Po a St 8:00-11:00, 12:00-17:00, Út a Čt 8:00-11:00, 12:00-15:00
tel.: 571 115 225, 602 759 727, 603 777 762, 777 655 844
WWW: www. valachnet.cz , email: internet@ valachnet.cz

