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V Příboře dne 24.8.2004

Český bezdrát s. r. o.
"Naše společnost udělala v posledním roce a půl velký krok směrem k rozšíření portfolia vlastních služeb v oblasti připojení k
Internetu a to včetně dalšího zkvalitnění služeb. Potvrdily jsme tím svůj záměr poskytovat široký výběr typů připojení k
Internetu pro širokou vrstvu zákazníků, vždy však se zaměřením na omezený počet V.I.P. zákazníků, kterým poskytujeme
maximální kvalitu služby, neomezený limit dat a okamžitou technickou podporu včetně vlastního poradenství v oblastí
telekomunikací.
Díky uzavřeným dohodám se společnostmi STAR 21 Networks, a.s. ( listopad / 2002 ), ČESKÝ TELECOM, a.s.. ( únor /
2003 ) a ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s. ( srpen / 2004 ), které nám umožňují využití jejich telekomunikačních kapacit
v ČR, mají naší zákazníci téměř na celém území CR možnost využívat některého z typu našeho připojení k Internetu a to s
připojením na 100 Mbps páteřní zahraniční i českou konektivitu v Telehausu Sitel v Praze.
Kromě vlastního připojení k Internetu pak poskytujeme zákazníkům komplexní doplňkové služby jako jsou webhosting,
webmail, vedení DNS a technická správa domén včetně možnosti platby ročního udržovacího poplatku. Tato ucelená nabídka
služeb pak umožňuje našim zákazníkům využít postupně ten typ služby, který odpovídá jejím potřebám a je hlavně vyvážený
vzhledem k požadovanému poměru výkon / cena. Tzn, že náš zákazník může začít se službou např. Eri - ADSL 50 ( 256 / 64 )
za 989,- Kč / měs. a postupně dle svých potřeb může přejít přes Eri - ADSL 20 ( 1024 / 256 ) až na pevné připojení
službou Eri - Ethernet Line IP o garantované kapacitě až 2 Mbps a nebo např. na bezdrátové řešení svého připojení v
licencovaném pásmu 26 GHz s garantovanou kapacitou připojení až 6 Mbps.
Dále vzhledem k tomu, že se v červenci roku 2004 stala společnost Český bezdrát členem mezinárodní organizace RIPE
NCC, chceme oslovit kromě koncových zákazníků i lokální - místní poskytovatelé Internetového připojení s nabídkou
připojení na kvalitní českou i zahraniční konektivitu včetně poskytnutí vlastního IP prostoru a to vše za velmi zajímavých
podmínek. " řekl Ing. Petr Benýšek jednatel společnosti "
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