CENY SATELITNÍHO INTERNETU ASTRA2Connect
Služba

rychlost download

rychlost upload

Měsíční poplatek (ceny včetně DPH)

A

256 kbps

64 kbps

650 Kč

B

512 kbps

96 kbps

950 Kč

C

1 Mbps

128 kbps

1 350 Kč

D

2 Mbps

128 kbps

2 200 Kč

Celkové náklady na pořízení 14.990 Kč vč. DPH. Cena obsahuje:
Doporučená prodejní cena kompletu ASTRA2Connect je 12 240 Kč vč. DPH.
Za aktivaci služby ASTRA2Connect se platí jednorázově 2 100 Kč vč. DPH.
Za první měsíc platí zákazník pouze 650 Kč vč. DPH bez ohledu na to, pro kterou službu se rozhodl.
Komplety ASTRA2Connect se prodávají společně s aktivací a platbou za první měsíc,
takže je satelitní internet k dispozici ihned po nainstalování kompletu.

Satelitní internet ASTRA2Connect
Distribuci zajištuje ALLCOM, spol. s r.o., Tel.: 222 352 820, obchodnici@allcom.cz; www.allcnet.cz

www.skylink.cz
tel.: 595 694 310

R Y C H L Ý

INTERNET VŠUDE,
KDE HO POTŘEBUJETE

Konečně je rychlý internet dostupný všude: ve velkoměstě i v nejmenší vesnici, na vaší chalupě uprostřed
lesa i v horském penzionu.

SATELITNÍ INTERNET

SKYLINK
MÁ PROINTERNET
VÁS ZASE VÍC
PROČ
SATELITNÍ

• časově i datově neomezený internet kdekoli na celém území
mí ČR i SR díky
pokrytí satelitem ASTRA
• vysoká rychlost a spolehlivost
• žádné čekání na zřízení služby, téměř okamžitě po instalacii můžete
surfovat
• cenově dostupné tarify, bez datových omezení, žádné
dodatečné poplatky
• funguje i v zahraničí (na pracovní cestě nebo na dovolené)

100%
POKRYTÍ

Bližší informace o fungování internetu přes satelit a o jeho instalaci najdete na www.skylink.cz.
cz.

JAK FUNGUJE SATELITNÍ INTERNET

CO POTŘEBUJETE

ASTRA2Connect využívá
obousměrné datové spojení
– data se přenášejí přímo na
satelit Astra.

Satelitní anténa
je připojena
k modemu
ASTRA2Connect.

Modem se
připojí přímo
k počítači.

V prodejně satelitní techniky získáte komplet ASTRA2Connect, který obsahuje
všechny komponenty potřebné k instalaci a zprovoznění (anténa, LNB, modem,
indikátor sat. signálu, konektory a 30 m kabel).
Instalace je jednoduchá, podobně jako instalace televizního satelitního příjmu.
Satelitní komplety ASTRA2Connect se prodávají společně s aktivavcí a platbou
za první měsíc služby, takže je služba ASTRA2Connect k dispozici ihned po
nainstalování kompletu.

Modem
ASTRA2Connect.

Bližší informace o fungování internetu přes satelit a o jeho instalaci najdete na
www.skylink.cz.

