
Nový Wi-Fi  router D-Link:

4 porty pro připojení 4 počítačů
Wi-Fi pro bezdrátové připojení notebooku
Integrovaný firewall
umožňuje příjem IPTV na počítači

VoIP telefon:

Funkce znamé z mobilních telefonů
LCD dipslay
adresář až pro 99 záznamů 
seznam 80-ti čísel 
(volaných, příchozích, zmeškaných)
Volba z devíti vyzváněcích melodií.

Kontakt

INFOS Art, s.r.o., 9. května 23, Vyškov, Tel.: 515 539 111
e-mail: internet@vyskov.cz, www.infos.cz

Kupón na 3 měsíce internetového 
připojení ZDARMA !!!

Kupón na 15% slevu  pro nákup 
wi-fi routeru nebo VoIP telefonu

INTERNET
TELEVIZE TELEFON

www.infos.cz

Březen měsíc Internetu

nejrychlejší Internet ve Vyškově

3 měsíce připojení zdarma

game.infos.cz

Nové on-line herní servery v naší síti
více informací o herních serverech 
naleznete na game.infos.cz



Sleva na domácí wi-fi  router  

při použití slevového kupónu 

z letáku

Sleva na VoIP telefon při 

použití slevového kupónu

z letáku

INTERNETOVÉ PŘIPOJENÍ

 připojení k internetu až 30 Mbps
 bez datových limitů, neuplatňujeme FUP
 veřejná IP adresa na vyžádání
 instalace od 1,- Kč
 Akční tarif OptikPlusStart - 20 Mbps za 99,- Kč/měs

Máte Internet od jiného poskytovatele? 
Přejděte k nám. Nabízíme výhody, 
jaké Vám jinde nabídnout nemohou. 

 Vysoká rychlost až 20 Mbps. 
 Vysoká kvalita, stabilní připojení
 na optické síti, bez výpadků způsobených počasím
 Žádné limity pro přenos dat. Měsíční poplatek bez navyšování.

Parametry nabízených tarifů:

Tarif Měsíční paušál Rychlost

DataOptik 330,- 10 Mbps

DataOptikPlus 390,- 20 Mbps

DataOptikPremium 490,- 30 Mbps

Noční pásmo od 0:00 do 6:00 rychlost 30 Mbps u všech tarifů. 

TELEFONNÍ LINKA

 zdarma zřízení pevné linky
 žádný měsíční paušál
 zdarma volání v síti INFOS Art
 výhodná tarifikace 60+1 sekunda
 pevnné linky ČR od 0,38 Kč bez DPH mimo špičku
 mobil v ČR od 3,85 Kč bez DPH
 svoje telefonní číslo si můžete sami vybrat

20 Mbps 

za 99,- Kč

Digitálni Televize 802.tv od 95,- Kč

Otevřete dveře budoucnosti a pusťte do svých 
domovů televizi v digitální kvalitě přes inter-
net (IPTV). Nyní Vám nabízíme digitální příjem 
v HDTV kvalitě, což ocení především majitelé 
plochých televizorů HD ready a Full HD!

Nabídka 65 programů s HDTV programy 
ve vysokém rozlišení

Základní programová nabídka Start    245,- Kč/měs
(včetně pronájmu STB Motorola)
18 nejběžnějších českých a slovenských programů i HD vysílání televizní stanice Nova a 
hudebního kanálu Óčko.

Rozšířená programová nabídka Basic    350,- Kč/měs
Více fi lmů, sportu, zajímavých dokumentů, pohádek i romanických seriálů.

Bohatá programová nabídka Standard    600,- Kč/měs 
Další fi lmová, sportovní i dospělácká zábava, ale také pohádky nebo pořady o cestování.

Rozšiřující balíčky:  filmový balíček Film a HD packet 

NOVINKA: Digitální videopůjčovna KinOmánia

Množství filmů všech žánrů naleznete v naší internetové videopůjčovně. 
Již si nemusíte chodit půjčovat DVD, stáhněte si film přímo z pohlodlí domova.

Seriály TV Prima: Velmi křehké vztahy, Bazén, Letiště. ZDARMA Ke stažení!

Nové televizní programy

Zdarma digitální příjem programů ČT1, 
ČT2, NOVA a PRIMA na Vašem počítači...


