Tisková zpráva

V Příboru dne 27.7.2020

Český bezdrát - AKCE Prázdniny 2020
Dvojnásobná rychlost připojení k Internetu + 3 měsíce ZDARMA.
Na období od 27.7. do 4.9.2020 připravil Český bezdrát akci Prázdniny 2020, která pro nová objednaná
připojení k Eri – Inernetu s rychlostí od 30 do 500 Mbps zákazníkům poskytne:
-

zvýšenou rychlost připojení k Internetu až na dvojnásobek, oproti rychlosti, kterou zákazník objedná

-

3 měsíce připojení ZDARMA + slevu 5 % z ceny při roční frekvenci plateb připojení

Zákazník při využití této AKCE Prázdniny 2020 ušetří 12,5 % po dobu prvních 24 měsíců a po celou dobu
trvání Smlouvy získává ZDARMA dvojnásobnou rychlost připojení + trvalou slevu 5 % s roční frekvencí plateb.

Rychlost připojení
Eri – VDSL/VDSL2/VDSL3

Zvýšená
rychlost z 30
na 56 Mbps

Zvýšená
rychlost z 56
na 100 Mbps

Zvýšená
rychlost ze 100
na 200 Mbps

Zvýšená
rychlost z 250
na 500 Mbps

Zvýšená
rychlost z 500
na 1000 Mbps

Průměrná měsíční cena
v rámci AKCE (v Kč / měs.)

315,- Kč

357,- Kč

439,- Kč

530,- Kč

556,- Kč

Cena zřízení je stejná pro všechny rychlosti připojení 999,-Kč.
AKCI lze získat po předchozím email nebo tel. kontaktu na obchodním oddělení společnosti.
Obchodní oddělení: email: obchod@eri.cz, tel.: 220 990 007 / 590 990 990 / 590 990 004
Veškeré ceny jsou uvedeny vč. DPH 21%.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O společnosti Český bezdrát
Společnost Český bezdrát s.r.o. působí na celém území ČR více jak 18 let. Patří mezi firmy s významnou tržní
silou v oblasti poskytování Internetového připojení a veřejně dostupných telefonních služeb na pevných i
mobilních tel. číslech. Od ledna 2018

nabízí

chytrou Internetovou televizi pod obchodním názvem

EriTV s prioritním datovým připojením - VLAN 14 Mbps / TV kanál (www.eritv.cz ).
Kontakt: Ing. Petr Benýšek,
Český bezdrát s.r.o. , tel. 777 056 711,
email: media@eri.cz
www.eri.cz
Český bezdrát s.r.o. , Zámečnická 592, Příbor 742 58, tel. e-mail: obchod@eri.cz,
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