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UNET TV

Akční nabídka internetových tarifů UNET

47+  28+

Kontaktujte nás

Ceny jsou uvedeny s DPH, v případě internetových tarifů je uvedená cena za měsíc provozu při roční platbě a smlouvě na 48 měsíců (v případě optických tarifů na 60 měsíců). Akce platí do 31. 3. 2016. Zřízení přípojky internetu a pronájem  
přijímacího zařízení ZDARMA po celou dobu trvání smlouvy. Možnost změny tarifu v průběhu trvání smlouvy. 1) Aplikace na SmartTV Samsung, LG, Panasonic je zpoplatněná mimo základní balíček. 2) Volání a SMS do všech mobilních sítí v ČR.  
Cena 1,49 Kč platí i pro volání na pevné linky v ČR kromě prémiových čísel a SMS na pevné linky.  

Sledujte televizi bez poplatků přímo ve webovém prohlížeči, v tabletu nebo mobilu 
(Android, iOS) a chytré televizi.1) S vybranými internetovými tarify získáte zdarma  
47 televizních a 28 rozhlasových kanálů (s placenými balíčky až 107 TV kanálů). Inteligentní 
funkce: pauza, posun v čase zpět, nahrávání a programový průvodce (EPG).

televizních kanálů rozhlasových stanic

Speciální nabídka pro stávající zákazníky

více než

47  
kanálů

     1,49  2 )  
Kč/min

WiFI router  
a 32 GB

Vybrat si můžete jeden ze 3 internetových tarifů. Rychlosti 15 Mbit a 50 Mbit jsou dostupné pouze ve vybraných lokalitách. Nabídka je platná 
pouze pro stávající zákazníky s délkou trvání smluvního vztahu minimálně 12 měsíců. Pro více informací kontaktujte servisního partnera.

Televize po internetu Volání bez paušálu
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Bezdrátové tarify Optický tarif

od 499 Kč/měsíc

Optické tarify

50 Mbit od 399 Kč10 Mbit od 399 Kč

5 Mbit od 299 Kč5 Mbit od 299 Kč

100 Mbit od 499 Kč20 Mbit od 499 Kč

Bezdrátové tarify

webovém prohlížeči, v tabletu nebo mobilu
 S vybranými internetovými tarify získáte zdarma 

47 televizních a 28 rozhlasových kanálů (s placenými balíčky až 107 TV kanálů). Inteligentní 
 pauza, posun v čase zpět, nahrávání a programový průvodce (EPG).

S WiFi routerem od UNETu budete mít  
svou hudbu, fotky nebo soubory  
vždy po ruce. Kdykoliv a kdekoliv.

Z externího disku připojeného k routeru Netis WF2880  
můžete stahovat data nebo je na něj naopak ukládat. 
Třeba když budete potřebovat místo v mobilu na  
další fotky a videa. 
Takto můžete sdílet soubory kdykoliv a kdekoliv.  
Doma mezi zařízeními připojenými k routeru přes  
WiFi nebo vzdáleně po internetu pomocí FTP serveru. 
Router disponuje 4 gigabitovými porty, WiFi s vysokou  
rychlostí přes 800 Mbit/s (5 GHz) a 300 Mbit/s (2,4 GHz)  
a podporuje standard nové generace 802.11ac.
Snadná instalace a správa v českém webovém rozhraní.

Objevte 
absolutní svobodu.

Získejte zdarma WiFi router k těmto akčním tarifům:

K routeru od nás získáte zdarma také 32 GB flash disk.
Připojte jej k routeru NETIS a sdílejte data mezi vašimi zařízeními. Nebo přes USB port připojte váš externí disk.

Internetová síť s více než 34 000 zákazníky v 1000 lokalitách.
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Umí  
toto vaše  
wifina?


