WIA Fiber - nejmodernější internet, televize a telefon ve Vašem domě
Optická síť poskytuje nejen nejmodernější telekomunikační služby, ale je také investicí do budoucna. Vaše nemovitost tak
získává trvale na hodnotě. Služby WIA Fiber Vám přinášejí spolehlivý internet a kvalitní televizi.
Chcete symetrické připojení s garantovanou rychlostí za nízkou měsíční sazbu? Existuje možnost zřízení datových služeb,
které by platilo Bytové družstvo. My ušetříme za vystavovaní faktur jednotlivým bytům a Vám tím ušetříme na měsíčních
poplatcích. Samozřejmostí je možnost poskytnutí rychlejšího internetu a televize s více programy.
Nabízíme vám základní připojení za bezkonkurenční cenu. V případě zájmu je možné počet programů i rychlost připojení
navýšit. Připojení na optické síti je stabilní a nesrovnatelné s vaším stávajícím připojením. Ne náhodou je optika nazývána
technologií budoucnosti.
Cena za Set-top box je splátkou rozloženou do dvou let, tudíž po dvou letech užívání je částka na faktuře snížena.

Speciální nabídka pro Váš dům
Počet připojených
bytů v nemovitosti

Služba

Cena za službu

Zařízení - set-top box

Internet + televize + telefon

v případě úvazku na 24 měsíců

jen prvních 24 měsíců

50 %

10 Mbit/s, 51 TV prog.

299 Kč/měs.

93 Kč/měs.

60 %

10 Mbit/s, 51 TV prog.

289 Kč/měs.

93 Kč/měs.

70 %

10 Mbit/s, 51 TV prog.

269 Kč/měs.

93 Kč/měs.

80 %

10 Mbit/s, 51 TV prog.

249 Kč/měs.

93 Kč/měs.

90 %

10 Mbit/s, 51 TV prog.

229 Kč/měs.

93 Kč/měs.

100 %

10 Mbit/s, 51 TV prog.

209 Kč/měs.

93 Kč/měs.
Ceny včetně DPH.

V čem je WIA Fiber lepší?
Nejmodernější optická technologie, velmi stabilní a spolehlivý internet i televize.
Symetrický internet až 100 Mbit/s, televize až 113 TV programů - posun v čase,
archiv programů.
Pevná linka bez paušálu.
Přejít od stávajícího poskytovatele je snadné - vše vyřídíme za Vás a po výpovědní
dobu máte naše služby zdarma.
Instalace jen za 1 Kč.
Wifi router v ceně.
Změna služby na vyšší tarif kdykoliv zdarma.
Zákaznická linka 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Cena zasíťování domu
(závazek 24 měs.)
Náklady zapojení
Spoluúčast SVJ
Jednorázový náklad

150.000 Kč
20%
30.000 Kč

Cena na byt (jednorázově) 300 Kč
Veškeré uvedené ceny jsou bez DPH.

Kontaktujte našeho specialistu na optické služby WIA:

Jakub Lang, tel.: 778 543 898, 246 035 423. E-mail: lang@wia.cz | http://fiber.wia.cz
WIA je inovativní poskytovatel telekomunikačních služeb na nejvyšší úrovni a dynamicky se na českém trhu rozvíjí již od roku 2002. Své služby
poskytuje zákazníkům, kteří dávají přednost přímému kontaktu před anonymními systémy s plechovým výstupem a kteří vyžadují skutečnou podporu
a ochotu řešit i nestandardní úkoly. I malý zákazník je pro nás velký. Ve službách si věříme: naše SLA pro společnosti začíná na 99,9%!

