
Zelený internet

ceník a nabídka
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Pevný internet

Druhy internetu:

＋Vzduchem: 5G ready, WIFI, WIFI+

＋Kabel: Optika, LAN+, LAN, Cetin
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Internet 5G ready - akční nabídka - férové ceny
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Internet vzduchem - 5G ready 
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Internet vzduchem - 5G kompakt 
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Internet vzduchem - wifi a wifi+
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Pevný internet vzduchem

＋ 5G - 30, 60 a 100 Mb/s; wifi - 10, 20, 30 a 60 Mb/s, wifi+ - 30, 60, 100 a 250 Mb/s

＋ Pronájem zařízení 45 Kč/měsíčně

＋ Aktivace 495 Kč

＋ IP adresa 45 Kč/měsíčně

＋ Možnost koupě wifi routeru za 495 Kč

＋ PROMO AKCE:

● instalace a první měsíc  zdarma

● při IPTV v košíku kombinovatelný s promem 3 měsíce IPTV zdarma
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Internet kabel - optika
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Internet kabel - LAN
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Pevný internet kabelem

＋ Optika a LAN+ - 40, 100, 250 a 1000 Mb/s; LAN - 10, 20, 30 a 60 Mb/s,

＋ Aktivace 495 Kč

＋ IP adresa 45 Kč/měsíčně

＋ Možnost koupě wifi routeru od 495 Kč

＋ PROMO AKCE

● instalace zdarma

● při IPTV v košíku kombinovatelný s promem 3 měsíce IPTV zdarma
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Nordic Plus (Cetin) 

＋ 6 tarify/rychlosti

＋ Aktivace 495 Kč

＋ IP adresa 45 Kč/měsíčně

＋ Možnost koupě wifi routeru od 495 Kč

＋ PROMO AKCE:

pro Nordic Plus protfolio tarify Nordic Plus 50, 100 a 250

● kombinovatelný s aktuálním Promem (tedy instalace zdarma)

● při IPTV v košíku kombinovatelný s promem 3 měsíce IPTV zdarma

● Platnost od 6.5.2022 do 31.12.2022
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Internet kabel - Cetin 
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Internet - po objednávce

Po zadání objednávky dostane zákazník e-mail s veškerou smluvní dokumentací. Smlouva

nabývá platnosti po instalací služby.

Do 2 pracovních dní od zadání objednávky kontaktuje zákazníka koordinátor instalací,

který se zákazníkem domluví termín instalace.

V domluvený čas přijede technik (u internetu vzduchem proměří dostupný signál) a do 2,5

hod max zákazníkovi službu instaluje. Po podpisu předávacího protokolu se smlouva stává

platnou.
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Internet Nordic Plus (Cetin)- po objednávce

Po zadání objednávky dostane zákazník e-mail s veškerou smluvní dokumentací. Smlouva

nabývá platnosti po instalací služby.

Do 2 pracovních dní od zadání objednávky kontaktuje zákazníka koordinátor instalací,

který se zákazníkem domluví termín instalace.

V domluvený čas přijede technik Cetinu, pokud má zákazník na místě dostupnou metaliku,

tak instaluje terminátor, pokud je na místě optika, tak jen zapojí zásuvku a do cca 0,5 hod

zákazníkovi službu zprovozní. Wifi router si zákazník musí připojit sám. Pokud si wifi router

objedná od NT, tak mu router přiveze kurýr PPL.
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Instalace pevného internetu - videa

＋ 5G https://www.youtube.com/watch?v=VF9riyw3rpw

＋ wifi https://www.youtube.com/watch?v=0em_gj5mWO0&t=7s

＋ Optika https://www.youtube.com/watch?v=gs_P55FetjI

＋ Cetin:

＋ metalika-terminátor: https://www.youtube.com/watch?v=1wAZTe6QSws

＋ optika: https://www.youtube.com/watch?v=1wAZTe6QSws

https://www.youtube.com/watch?v=VF9riyw3rpw
https://www.youtube.com/watch?v=0em_gj5mWO0&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=gs_P55FetjI
https://www.youtube.com/watch?v=1wAZTe6QSws
https://www.youtube.com/watch?v=1wAZTe6QSws
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Ajťák na příjmu (hlavní benefit služby)


