Kabelový internet konečně také
v obci Halenkovice
Občané obce Halenkovice budou mít brzy možnost využít svoji
přípojku k televiznímu kabelovému rozvodu také pro
vysokorychlostní přístup k internetu.
Obec Halenkovice realizuje ve spolupráci se společnostmi
SATTURN HOLEŠOV (správce kabelové sítě) a AVONET
(poskytovatel připojení k internetu) projekt Internetizace obce
Halenkovice a zřízení veřejně přístupných míst k internetu,
který je spolufinancován Evropskou unií z programu SROP.
Připojování prvních komerčních zákazníků k internetu přes
kabelovou síť je plánováno nejpozději na květen tohoto roku,
realizace všech přípojek by měla být hotova do konce června.

Výhody kabelového internetu







spolehlivý a velmi rychlý
neomezený objem přenesených dat
přístup kdykoli 24 hodin denně
nepotřebujete telefonní linku
vhodné pro internetovou telefonii (VoIP)
jednoduché a rychlé zřízení služby

Zřizovací poplatek 2 500 Kč s DPH
(po odečtení dotace od Obce Halenkovice)
Zřízení zahrnuje dodávku kabelového modemu, datové
zásuvky a příslušenství, zakončení jedné stávající přípojky
kabelové televize datovou zásuvkou, přívod ethernetového
kabelu (TP) v délce do 10 m k jednomu PC a konfiguraci
připojení k internetu na jednom PC. Zařízení je po zaplacení
majetkem uživatele. Zřizovací poplatek hradí uživatel
Správci sítě v hotovosti po dodávce kabelového modemu a
zřízení přípojky. Minimální doba trvání smlouvy 12 měsíců.
Podmínkou zřízení služby je připojení objektu uživatele
k televiznímu kabelovému rozvodu. Zřizovací poplatek
nezahrnuje aktivaci tarifu a síťovou kartu.
Obec Halenkovice poskytne na zřízení služby dotaci
1 500 Kč prvním 100 zájemcům o připojení!

Ceník připojení k internetu
Vysokorychlostní neomezený internet pro domácnosti
Aktivace

Rychlost
(in/out)

Měsíční
poplatek
bez DPH

K1

250 Kč

1024/512 kbps

350,00 Kč

K2

250 Kč

1024/512 kbps

550,00 Kč

K3

250 Kč

1536/512 kbps

750,00 Kč

K4

250 Kč

2048/512 kbps

950,00 Kč

Tarif

Všechny ceny jsou uvedeny bez 19% DPH.

 trvalé připojení k internetu bez časového omezení a
bez omezení množství přenesených dat

 maximální přenosová rychlost směrem k uživateli (in)
dle zvoleného tarifu, maximální přenosová rychlost
směrem od uživatele (out) 512 kbps

 kontrola datových přenosů on-line přes webové
rozhraní nebo e-mailem

 v ceně 5 poštovních schránek jmeno@avonet.cz
velikosti 30 MiB s přístupem přes webové rozhraní

 zakončení standardním rozhraním Ethernet
AVONET, s.r.o. | Kvítková 4323 | 760 01 Zlín
Tel.: +420 577 004 775 | kabel@avonet.cz
www.avonet.cz

 aktivace tarifu 250 Kč bez DPH, tj. 297,50 Kč s DPH
 elektronická fakturace zdarma, jedna papírová faktura
za poplatek 50 Kč bez DPH

 u tarifu K1 je poplatek účtován čtvrtletně předem a činí
1 050 Kč bez DPH, tj. 1 249,50 Kč s DPH

 předplatné na 6 měsíců sleva 5 % z ceny bez DPH,
předplatné na 12 měsíců sleva 8 % z ceny bez DPH

 Mail Antivir (1x mailbox) 100 Kč/měs. nebo 1 000
Kč/rok bez DPH, Antispam (1x adresa) 50 Kč/měs.
nebo 500 Kč/rok bez DPH
Služba se řídí pravidly pro spravedlivé řízení internetového
provozu, tzv. Fair Usage Policy. Při překročení sjednané
hranice je poskytovatel oprávněn snížit maximální
přenosovou rychlost u tarifů K2, K3 a K4 na 256/128 kbps
do konce kalendářního měsíce a u tarifu K1 na 128/64 kbps.
Tarif/ FUP: K1/ 2 GiB, K2/ 10 GiB, K3/ 20 GiB, K4/ 20 GiB.

Jak si jednoduše a účinně zabezpečit počítač před
útoky z internetu?
Pokud si neochráníte svůj
počítač před bezpečnostními
riziky internetu, hrozí Vám ztráta
dat.
Doporučujeme Vám zabezpečit
si svůj počítač pomocí kvalitního
HW routeru ZyXEL P-334
obsahujícího firewall. HW router má navíc integrován
4-portový switch, který umožňuje připojit k internetu více
zařízení (počítač, notebook, IP telefon apod).
Zvýhodněná cena činí 990 Kč s DPH (sleva 319 Kč).
Odborná konfigurace zdarma. Nabídka platí do 30. 4. 2006.

AVONET VoIP - levné volání po internetu
Kabelový internet nabízí rychlé a
stabilní připojení, a proto je vhodný
také pro přenos hlasu po internetu
(Voice over IP).

Výhody služby AVONET VoIP






náhrada pevné telefonní linky
velmi výhodné ceny volání
nulový měsíční paušál
v síti AVONET volání zdarma
telefonní číslo dostupné ze všech pevných i mobilních
sítí, ze kterého můžete volat kamkoliv

Ceník služby AVONET VoIP
Hovorné v síti AVONET zdarma
Hovorné po celé ČR - slabý provoz 0,63 Kč/min.
Hovorné po celé ČR - silný provoz 0,84 Kč/min.
Hovorné k mobilním sítím 3,99 Kč/min.

Jak objednat službu?
Pokud máte zájem o připojení k internetu přes obecní
kabelovou síť, vyplňte přiloženou Objednávku a doručte ji na
obecní úřad. Vzhledem k dotaci doporučujeme s objednávkou
neváhat a doručit ji co nejdříve.

