
  Vyberte si službu 
podle Vašeho přání

 Nejvýhodnější 

NABÍDKA
SLUŽEB

jen pro Vás
přes optické vlákno

• digitální televize • internet • telefon

• Již žádné nesmyslné placení paušálního poplatku za to,

  že Vám telefonní přístroj stojí na stolku a čeká, až na něj někdo zavolá.

• S produktem VoIP obdržíte geografické telefonní číslo,

  na které se Vám každý dovolá za stejných podmínek jako na pevnou linku.

• Možnost ponechat si své telefonní číslo.

• Hovory v sítích VoIP a ENUM ZDARMA 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

• Instalace služby za 1,- Kč.

www.fastport.cz

VoIP 

Telefonní linka  
bez paušálu

Fastport a.s. 
Masarykovo náměstí 1544, Pardubice | Tel.: 464 601 800 | GSM: 773 123 012 | Mail: obchod@fastport.cz

Paušál za telefonní linku 0,- Kč

Pevné sítě celá ČR 1,02 Kč / 0,60 Kč*

Mobilní sítě ČR 4,62  Kč

Zahraničí od 2,35 Kč

Volání ZDARMA  V rámci sítí VoIP a ENUM

Veškeré uvedené ceny jsou včetně DPH za impuls. 
*uvedené ceny jsou za období špička 
 / mimo špičku (špička je v pracovní dny od 7:00 – 19:00)



Doba úvazku – trvání smlouvy Jednorázová cena instalace

Smlouva na 24 měsíců 1,- Kč

Smlouva na 12 měsíců 500,- Kč

Smlouva na dobu neurčitou 1 000,- Kč

Uvedené ceny jsou včetně DPH.

SUPER 
Rychlý internet

• Připojení objektu přes nejmodernější technologii optického vlákna.

• Neomezený objem přenesených dat.

• Instalace za 1,- Kč. Náš technik u Vás provede instalaci na Vaše PC.

• Nemožnost zarušení od okolních zařízení.

• Bezproblémové navyšování služby až 1Gb.

• Při platbě na rok dopředu 2 měsíce ZDARMA 

Digitální kvalita obrazu i zvuku | Programy ve vysokém rozlišení (Full HD) | Programový průvodce
na 7 dnů | Možnost rozšíření vaší nabídky o tematické balíčky | Set-top-boxy schopny umožnit přístup 
k základním funkcím internetu, bez nutnosti použití počítače | Instalace služby od 1,- Kč | 
Ke všem programovým nabídkám 10 hodin nahrávání na vzdálený server ZDARMA s možností  rozšíření 
až na 60 hodin | Ke všem programovým nabídkám možnost přikoupení vyšších rychlostí internetu

Instalace služby FastNET - Fibre

Programové nabídky Měsíční paušál
(vč. DPH)

LIMIT TV (30 programů) + 20 Mb internet 399,- Kč

STANDARD TV (až 60 programů) + 40 Mb internet   699,- Kč*

KOMPLET TV (až 76 programů) + 40 Mb internet 999,- Kč

www.fastport.cz

FastNET – Fibre Rychlost až (Mb/s) Měsíční paušál (vč. DPH)

30 Mb 30/10 300,- Kč

60 Mb 60/10 450,- Kč

90 Mb 90/10 700,- Kč

pronájem

Set-top-box SD   999,- Kč 50,- Kč

Set-top-box HD 2999,- Kč 99,- Kč

Doba úvazku – trvání smlouvy Jednorázová cena instalace

Smlouva na 24 měsíců 1,- Kč

Smlouva na 12 měsíců 500,- Kč

Smlouva na dobu neurčitou 1 000,- Kč

Instalace služby IPTV

Uvedené ceny jsou včetně DPH.

IPTV
Digitální televize

Ke kombinaci služeb IPTV a Internet zápůjčka wifi routeru zdarma.
Více informací a programovou skladbu naleznete na www.fastport.cz

*2 libovolné tematické balíčky již v ceně


