Tisková zpráva
Prezentace společné akce společností Český bezdrát s.r.o.
REPUBLIC , s.r.o.

a PANASONIC CZECH

Český bezdrát s. r. o. – WWW.ERIVOIP.EU a PANASONIC CZECH REPUBLIC , s.r.o. –
WWW.PANASONIC.CZ
pro své zákazníky a všechny zájemce o kvalitní, moderní telekomunikační Služby a profesionální
telekomunikační techniku Panasonic připravili
Akci - Digitální IP pobočková ústředna Panasonic ke Službám sítě Eri zdarma.

V rámci AKCE zákazníci získávají:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kredit na volání Služby EriVoIP - Klient nebo Klient plus ve výši 100 % ceny pobočkové tel. ústředny
Panasonic
možnost zrušení všech pevných tel. linek a tím spojených paušálních poplatků
možnost přenesení – zachování stávajících tel. čísel
zřízení zvoleného typu Služby připojení k Internetu ( Eri -ADSL profi, Eri - SHDSL Profesional nebo
Eri - FWA 26 Profesional )
zřízení hlasové Služby digitální telefonie nové generace EriVoIP
u Služeb Eri-ADSL zřízení nové pevné tel. linky HTS a adsl modem/ router / VoIP brána: ASUS AM
200g za 1,-Kč
Službu Eri-Strážce – ochrana proti DoS i B-DoS útokům, červům i hackerským útokům
8 x e-Mail schránka po 200 MB, celkem 1,6 GB
Zabezpečený webhosting o velikosti až 100 Mbps
připojení k Internetu bez uplatnění FUP (rychlost není omezována v závislosti na množství
přenášených dat)
připojení k Internetu bez omezení limitu přenesených dat

Pro zřízení Služby EriADSL profi není potřeba mít vlastní pevnou telefonní linku. Tel. linku poskytne Český
bezdrát. Dostupnost Služby je na cca 90 % území ČR.
Pro zřízení Služby pevného digitálního okruhu Eri - SHDSL Profesional není potřeba mít žádnou pevnou
telefonní linku, připojení je realizováno přes volný metalický pár. Dostupnost služby je na cca 90 % území ČR.
Navíc do 31.12.2007 platí AKCE zvýhodněných cen pro vybraná okresní města , kde měsíční cena je
zvýhodněna až o 30 %, tj. na úroveň cen v Praze a ost. Krajských měst.
Pro zřízení Služby bezdrátového digitálního okruhu Eri - FWA 26 Profesional je zapotřebí provést jen zjištění
dostupnosti a kvality signálu v požadovaném místě připojení. Dostupnost služby je ve vybraných lokalitách v
ČR ( Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Hradec Králové, Pardubice, České Budějovice, Olomouc, Liberec, Zlín,
Kladno, Karlovy Vary, Prostějov, Ústí nad Labem, Kolín, Děčín a Sokolov ).

V případě zájmu o bližší informace prosím kontaktujte:
Český bezdrát s.r.o.: Ing. Petr Benýšek, tel.: 777 056 711, 590 990 990, e-mail: pb@eri.cz
PANASONIC CZECH REPUBLIC, s.r.o.: Ing. Jan Kamín, tel.: 236032511, e-mail:
Jan.Kamin@eu.panasonic.com
Mmd Public Relations: Petr Jarkovský, tel.: 224 251 555, fax: 224 254 364, e-mail:
petr.jarkovsky@mmdcee.com

