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STÁVAJÍCÍ ZÁKAZNÍCI PŘI PŘECHODU NA NOVOU VARIANTU NYNÍ DOSTANOU NOVÝ WiFi ROUTER

Inzerovaná / maximální
dostupná rychlost stahování *)

TIP!

Měsíční cena
jednorázový poplatek

Bonus WiFi router
měsíční objem dat

bezdrát 2022

bezdrát 2022

bezdrát 2022

Mini

Optimal

Maxi

8 Mb/až 25 Mb

12 Mb/až 50 Mb

15 Mb/až 60 Mb
588 529 Kč

388

499

449 Kč

instalace 1990 290 Kč

instalace 1990 1 Kč

500 Kč

1 Kč

1 Kč

neomezený

neomezený

neomezený

ano - pro více zařízení

ne

ano

199 Kč / měsíčně

199 99 Kč / měsíčně

vhodné pro IP TV a online video

Sledování TV balíček START

349 Kč

instalace 1990 990 Kč

Připojovací anténu zapůjčíme od 1 Kč / měsíčně

Bezplatný BEZSTAROSTNÝ PŘECHOD

A to se zárukou po celou dobu využívání služby
...informujte se na nabídku vhodných WiFi routerů ...

Kompletně zajistíme a za Vás vyřídíme přechod od
jiného poskytovatele internetu bez přerušení provozu.

Věrnostní program GalaPartner
Odměna při přechodu na novou variantu
☺ Odměna při obnovení závazku smlouvy
☺ Odměna za doporučení nového zákazníka
☺ Sleva na práci v servisním středisku Galance
☺ Individuální slevy na ostatní služby Galance

199 99 Kč / měsíčně

BEZSTAROSTNÝ SERVIS
- Postaráme se o Vaši domácí Wi-Fi síť.
- Bezplatný servis přípojky internetu.
- Bezplatný servis WiFi routeru.
- Bezplatná doprava technika k Vám.

☺

Balíček lze objednat současně se závazkem na 24 měsíců.

100 Kč /měsíčně

Sledování TV po internetu - televize, která Vás nebude v ničem omezovat

více než
170 TV programů

7D

REC

zpětné přehrávání
až 7 dní

nahrávky
až 120 hodin

sledování TV až
na 4 zařízeních

již od
99 Kč měsíčně

Ceny jsou vč. DPH 21%. Cena instalace obsahuje dopravu technika a standardní montáž, neobsahuje cenu pevně instalovaného anténního kabelu po budově
a případné anténní konzole. V některých lokalitách nemusí být dostupné všechny varianty. Technologie s frekvencí 5,4-5,8 GHz. Nabídka je určena pro spotřebitele.
*) Hodnoty běžně dostupné a minimální rychlosti stahování a vkládání, popis služby, ceníky, obchodní podmínky a online objednávka jsou na www.galance.net.

Zákaznické centrum - prodejna - servis - počítače - mobily - elektro Zveme Vás k návštěvě
Otevřeno: Po-Pá 8:00-16:30

ZAJIŠŤUJEME ODBORNÝ
SERVIS A MONTÁŽE

Galance

ul. Přemysla Otakara II. 1009, 289 03 Městec Králové (naproti kostelu), IČ: 62448064

e-mail: info@galance.net, telefon: 322 312 400, INFOLINKA 800 455 466 (Po-Pá 8-16:30h)
Tato nabídka platí od 1. 1. 2022 do nahrazení novější nabídkou.

Koukněte co všechno děláme, nabízíme a prodáváme na www.Galance.cz

