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Český bezdrát  nabízí  nově  v síti  Eri / CETIN pevné připojení  až 750 Mbps 

Český bezdrát začíná od 17.4.2018  nabízet  pevné připojení technologii Eri – VDSL3 s rychlostí připojení    

(příchozí / odchozí) až 500 / 50 Mbps a 750 / 75 Mbps. 

Tato rychlost je dostupná v rámci datové sítě Eri infrastruktury CETIN / optika. Předávací rozhraní služby je            

1 Gbps / Eth / RJ45. Zákazník tak může využít koncového zařízení typu router, který umí vytáčet PPPoE spojení.  

Český bezdrát  má pro tento typ Služeb Eri – VDSL3 (optika) v nabídce dva typy routerů: 

- MikroTik RB750Gr3  bez Wifi v ceně 1.399 Kč/ks 

- MikroTik RB962UiGS včetně Wifi 2,4 a 5 GHz v ceně 2.999 Kč/ks  

Cena zřízení Služby Eri – VDSL3 Pohoda 500  i  Eri – VDSL3 Pohoda  750  začíná od 0 Kč. Zaváděcí měsíční cena 

pak začíná u 500 Mbps od 869 Kč/měs. a u rychlosti 750 Mbps od 969 Kč/měs. 

Zákazník uzavírá smlouvu na dobu neurčitou s možností volby délky závazku od 3 do 24 měsíců. 

Současně s nabídkou těchto nejvyšších rychlostí připojení k Internetu zvýhodnil  Český bezdrát  i rychlosti připojení 

30 až 250 Mbps  při uzavření závazku na 24 měsíců. 

Aktuálně zvýhodněné ceny pevného připojení Eri–xDSL Pohoda jsou uvedeny na: http://www.eri.cz/adsl-vdsl-

vdsl2 . 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O společnosti Český bezdrát 

Český bezdrát s.r.o. poskytuje služby na celém území ČR od roku 2002. Patří mezi významné telekomunikační firmy 

působící na maloobchodním i velkoobchodním trhu. Hlavní činností je poskytování pevného, mobilního i 

bezdrátového připojení k Internetu, včetně poskytování veřejně dostupných telefonních služeb EriVoIP a EriMobile 

s garantovanými bezpečnostními a technickými parametry. Od ledna 2018 Český bezdrát nabízí Internetovou televizi 

EriTV s vyhrazeným datovým připojením 7 a 14 Mbps / xDSL. Od dubna 2018 pak začíná nabízet rychlost pevného 

připojení až 500 Mbps technologií Eri-VDSL3. 

 

Kontakt: Ing. Petr Benýšek,  
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