CENÍK PRO DOMÁCNOSTI V BYTOVÝCH DOMECH
100 krát rychlejší Internet, kvalitní televize, dobrá cena
Internet optickým vláknem

M McFiber

S potěšením si Vám dovolujeme oznámit, že ve Vašem bytovém domě bude možné využívat Internetové služby McFiber postupně v průběhu roku 2015.
Jako první budou spuštěny domy s největším zájmem k 30.6.2015. Sledujte stav zájmu ve Vašem domě na www.ﬁbercity.cz/brandys/bytove-domy/stav

GIGABIT INTERNET + TV
Úplný žážitek z McFiber

GIGABIT INTERNET
100 krát rychlejší Internet

ZÁKLADNÍ INTERNET
Dnes běžně dostupný

699 Kč

499 Kč

0 Kč

stahování až 1000 Mbit/s

stahování až 1000 Mbit/s

stahování 2 Mbit/s

až 95 TV kanálů

TV si můžete kdykoliv dokoupit

možnost přechodu na GIGABIT

aktivace za 1 Kč

aktivace za 1 Kč

aktivace 4 800 Kč

za měsíc

za měsíc

za měsíc

Uzavřete smlouvu do 30.6.2015 a získejte přípojku k optické síti bez poplatku,
získáte také slevu 200 Kč měsíčně na 24 měsíců k tarifu GIGABIT Internet + TV.
Volejte na:

Zaregistrujte se:
>

on-line uzavřením smlouvy s McFiber na www.mcﬁber.cz/objednavka

>

nebo telefonicky 222 361 920 v pracovní dny od 8 do 17 hodin

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH 21% a jsou platné od 1.4.2015

222 361 920
V pracovní dny
od 8 do 17 hodin.

www.mcﬁber.cz

ZAREGISTRUJTE SE DO 30.6.2015 A ZÍSKEJTE PŘÍPOJKU K OPTICKÉ SÍTI BEZ POPLATKU,
získáte také slevu 200 Kč měsíčně na 24 měsíců k tarifu GIGABIT Internet + TV.
Společnost McFiber poskytuje své služby na optické síti FiberCity. Náklady spojené se zřízením optické přípojky
hradí společnost McFiber za všechny zákazníky, kteří uzavřou smlouvu do 30.6.2015, dle následující tabulky.

ZŘÍZENÍ PŘÍPOJKY

NÁKLADY NA OPTICKÉ
VLÁKNO UVNITŘ BYTU

bez poplatku

20 m v bytě v ceně přípojky,
každý metr navíc 30 Kč

Když uzavřete smlouvu s McFiber, s.r.o., až po 30.6.2015, avšak ještě před
zahájením samotné instalace ve Vašem bytovém domě.

1 500 Kč

20 m v bytě v ceně přípojky,
každý metr navíc 30 Kč

Když uzavřete smlouvu až v čase realizace
instalace přípojek ve Vašem bytovém domě.

2 500 Kč

20 m v bytě v ceně přípojky
každý metr navíc 30 Kč

3 000 Kč
(bez aktivace)

20 m v bytě v ceně přípojky,
každý metr navíc 30 Kč

TERMÍN UZAVŘENÍ SMLOUVY S McFiber
Když uzavřete smlouvu s McFiber, s.r.o., do 30.6.2015 , nezávisle jestli bude služba
využívána ihned po instalaci, nebo až po ukončení u dosavadního poskytovatele.

Když objednáte do 30.6.2015 jenom optickou přípojku
bez uzavření smlouvy služeb Internetu.
Když uzavřete smlouvu kdykoliv v budoucnu
po ukončení instalace přípojek v bytovém domě.

cena na požádání

cena na požádání

Ceny jsou uvedeny včetně DPH 21%.

V BYTOVÝCH DOMECH, KDE ZÁJEM O SLUŽBY DOSÁHNE:
>

40% bytů, získávají zákazníci službu Upload 100 Mbit/s na 48 měsíců bez navýšení ceny.

>

60% bytů, získávají zákazníci službu Upload 1000 Mbit/s na 48 měsíců bez navýšení ceny.

Uzavřete smlouvu do 30.6.2015 a získejte přípojku k optické síti bez poplatku,
získáte také slevu 200 Kč měsíčně na 24 měsíců k tarifu GIGABIT Internet + TV.
Aktuální stav registrace zjistíte na www.ﬁbercity.cz/brandys/bytove-domy/stav

www.ﬁbercity.cz

