Již více než

10 let s Vámi !!!

… u příležitosti tohoto výročí nabízíme všem novým zákazníkům speciální ceny IPTV na
prvních 6 měsíců trvání smlouvy – tato výhoda je časově omezena!
Televize IPTV a Balíčky Internet + IPTV

IPTV
MEEP.TV Začínám
MEEP.TV Přepínám
Balíčky IPTV + INTERNET
MEEP.TV Začínám + internet základ
MEEP.TV Začínám + internet OPT Mach1+
MEEP.TV Začínám + internet OPT Mach2+
MEEP.TV Přepínám + internet základ
MEEP.TV Přepínám + internet OPT Mach1+
MEEP.TV Přepínám + internet OPT Mach2+

Cena Kč/měsíc
149
199
Cena Kč/měsíc
209
309
359
259
359
409

Akční ceny platí při podpisu smlouvy se závazkem minimálně na 1 rok. Akce končí 30.11.2013
Další tarify internetu a IPTV na našich internetových stránkách…

A to není vše! U přípojek k internetu platí v panelových
domech v Orlové po omezenou dobu tyto výhody:
Instalace přípojky ZDARMA
Smlouva BEZ ZÁVAZKU
Pro tarif SENIOR platí výše uvedené a navíc:
Zvýšení rychlosti na 10Mbps
Zapůjčení kabelového routeru ZDARMA

Tarify sítě MEEP.CZ internet

Panelový a činžovní dům technologie optické vlákno – Orlová
Tarif
Rychlost
Cena Kč/měsíc
OPT Mach1+
až 50/20Mbps
340,- Kč
OPT Mach2+
až 100/20Mbps
390,- Kč
technologie ostatní
PAN Mach1+
až 15Mbps
340,- Kč
PAN Mach2+
až 30Mbps
390,- Kč
speciální tarify
SENIOR
až 10Mbps
149,- Kč
MINI
až 5Mbps
169,- Kč
Další tarify internetu a IPTV na našich internetových stránkách…

 MEEP.CZ působnost
Hlavní oblastí je Orlová a okolí. Přilehlé obce s dostupností naši sítě jsou Petřvald,
Rychvald, Dolní Lutyně, Dětmarovice, Doubrava, Věřňovice a další.
 MEEP.CZ poskytované služby
Připojení k internetu je hlavní služba, kterou poskytujeme. Internet Vám
zpřístupní informace z celého světa a to zpravidla zdarma. Další službou je IPTV
(Televize, šířená po datové síti). IPTV je unikátní platforma se spoustou možností,
které „běžná“ televize neumí poskytnout. Z hardware Vám můžeme dodat WiFi
routery (pro bezdrátové připojení k síti) za přijatelné ceny (základní nastavení
routeru je v ceně), kabely pro připojení k síti (LAN) apod.
 MEEP.CZ parametry připojení k internetu
Připojení k internetu, které Vám poskytujeme, je řešeno vyhrazenou linkou, tj.
připojení s nikým nesdílíte. Připojení je bez agregace a neomezujeme množství
stažených dat. Množství připojených zařízení není omezeno. Všechny servisní
práce, kdy je problém na naši straně jsou zdarma. Změna tarifu zdarma a další.
 MEEP.CZ akce
Naši zákazníci mohou využít spoustu akcí a ušetřit tak za připojení k internetu.
Sledujte naše internetové stránky a ušetřete platby za internet na několik
měsíců!
 MEEP.CZ uspěl v hodnocení služeb a opětovně získal ocenění „Osvědčený
dodavatel“
Všechny akce platí do odvolání
Kontakty

Pro další informace nás kontaktujte na infolince nebo v kanceláři na adrese:
F. S. Tůmy 1202 Orlová (Pondělí a Středa od 10:00 do 17:00 hodin)

Infolinka 774 754 137 Kancelář 552 301 450, 608 025 694 / Servis 608 317 649

