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Prázdninová akce dva měsíce zdarma
Ing. Petr Benýšek, Český bezdrát s. r. o. - " Pro všechny zájemce o naše služby Eri - ADSL jsme připravili prázdninovou akci,
kdy všichni zákazníci, kteří uzavřou smlouvu v průběhu prázdnin, mají od data zřízení zvolené služby dva měsíce provozu
zdarma . Tato nabídka znamená pro zákazníky úsporu od 2 x 1.189,- Kč / měs. u basic služby Eri - ADSL 50 ( 256 / 128 ) až
po 2 x 5.489,- Kč / měs. u profi služby Eri - ADSL 20 ( 1024 / 256 ) - přehled viz. ceník:
http://www.cbezdrat.cz/adsl/cenik.html . Smlouvy s klienty jsou i nadále uzavírány na dobu neurčitou s podmínkou využívání
služby Eri - ADSL po dobu 9 měsíců od data zřízení služby.Poplatek za zřízení služby přitom zůstává na standardních 1.290,Kč.Pořízení kvalitního ADSL modemu s routerem Microcom 100 s 1 x Ethernet portem stojí 2.890,- Kč včetně antiviru OEM
AVG 7.0. ( licence na 12 měsíců ) nebo je možný pronájem za 250,- Kč / měs. " Další možností je pořízení ADSL modemu s
routerem Microcom 400 s 4 x Ethernet porty, na který je možno připojit rovnou 4 PC nebo notebooky - tzn. plní i funkci 4
portového switche - rovněž včetně antiviru OEM AVG 7.0. Rovněž je u tohoto modemu možný pronájem a to za 390,- Kč /
měs. ( popis viz. http://www.cbezdrat.cz/adsl/modemy.html ). Pro zákazníky, kteří mají počítačovou síť a nechtějí mít
nataženou UTP kabeláž, nabízíme dodání a nebo pronájem kvalitního ADSL modemu s routerem WELL AMW - CE 74 R ,
který má 4 x Ethernet port, 1 x USB a rovněž 1 x Wifi s kapacitou přenosu až 11 Mbps a to včetně wifi karty . Odzkoušený
dosah v praxi bez snížení rychlosti přenosu dat je 150 m a to i přes několik překážek jako jsou např. zdi v kanceláři aj. Tento
modem s routerem je možno pořídit za 7.490,- Kč rovněž včetně antiviru OEM AVG 7.0. nebo pronájem za 590,- Kč / měs.
Co je především důležité pro naše zákazníky je to , že v ceně všech služeb mají zahrnut neomezený limit dat a plnou
technickou podporu. Technická podpora je poskytována v době od 8 do 19 hod v Po až Pá a v So a Ne od 9 do 13 hod.
Součástí této technické podpory je rovněž nastavení ADSL modemu / routeru vybraného zákazníkem včetně podpory nastavení
PC zákazníka. Tato podpora týkající se nastavení připojení služeb Eri - ADSL je časově neomezena. "
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