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Digitální linka nyní jen za 1 Kã

Poﬁiìte si Digitální linku
právû teì za pouhou 1 Kã.

volejte a surfujte
zároveÀ

Cena je vãetnû DPH není-li uvedeno jinak.
Nabídka platí od 1. 8. 2005 do 31. 10. 2005 pﬁi uzavﬁení smlouvy
na 12 mûsícÛ

8/2005 | tento materiál má pouze informativní charakter, více informací najdete na www.telecom.cz

Digitální linku si mÛÏete objednat jako pﬁemûnu
va‰í stávající telefonní linky nebo ji zﬁídit novû.

Digitální linka nyní jen za 1 Kã
s Digitální linkou získáte:
vá‰ prodejce:

více informací a objednávky:
telefonické centrum sluÏeb 800 123 456 | www.telecom.cz
znaãkové prodejny TELEPOINT a TELEPOINT PARTNER | autorizovaní prodejci

■

4 telefonní ãísla zdarma

■

mÛÏete zároveÀ volat i surfovat po internetu

■

nebudete mít obsazeno, kaÏd˘ se vám dovolá
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Volejte pohodlnûji,
vyuÏívejte moderní
telefonní sluÏby.

Co získáte s Digitální linkou?
pﬁístup na internet
■
■
■
■

MÛÏete telefonovat,
i kdyÏ linku právû
vyuÏívá jin˘ ãlen rodiny!

rychl˘ pﬁístup na internet s garantovanou rychlostí aÏ 128 kbit/s
spolehliv˘ a kvalitní pﬁenos dat
pﬁipojení na internet do dvou sekund
2x rychlej‰í internet neÏ pﬁes bûÏné vytáãené pﬁipojení (dial–up)

komfortní volání
■
■
■

nebudete mít obsazeno – Digitální linka roz‰iﬁuje pevnou linku na dvû
nezávislé linky
mÛÏete volat nebo pﬁijímat hovory i bûhem pﬁipojení k internetu
pro kaÏdého ãlena rodiny vlastní telefonní ãíslo
– aÏ 4 telefonní ãísla ZDARMA

doplÀkové sluÏby
■
■
■
■

Zobrazení ãísla volajícího – vidíte, kdo vám volá
Pﬁesmûrování hovorÛ – budete vÏdy k zastiÏení
âekající hovor – urãujete si poﬁadí hovorÛ
Malá konference – povídejte si ve tﬁech

instalace zdarma
Digitální linku vám odbornû nainstalujeme zdarma, vãetnû jednoho vámi
vybraného koncového zaﬁízení od âESKÉHO TELECOMU.

Nyní si mÛÏete poﬁídit
Digitální linku
za pouhou

1,-

Nabídka platí od 1. 8. 2005 do 31. 10. 2005 pﬁi uzavﬁení smlouvy na 12 mûsícÛ.

koncová zaﬁízení na splátky
Poﬁiìte si sadu ISDN2ab nebo modem Microcom Travel/C za v˘hodné
mûsíãní splátky!

vlastní ﬁe‰ení
Z na‰í nabídky koncov˘ch zaﬁízení si mÛÏete sestavit vlastní kombinaci
pﬁesnû podle sv˘ch potﬁeb. Rádi vám poradíme, kter˘ typ modemu
nebo telefonu je pro vás nejvhodnûj‰í.

