
Internet

  

Firma DP COMP je zprostředkovatelem služeb firmy Metropolitní s.r.o. Firma Metropolitní
s.r.o. zprostředkovává 
připojení k internetu
, 
hlasové služby
( IP telefonii) a 
digitální televizi
. Připojení k Internetu a další služby jsou určeny domácnosti i firmy v regionu 
Havlíčkobrodska
.

  

 

  Připojení optickým vláknem - služba NETBOX
  

Tato služba je k dispozici již ve větší části Havlíčkova Brodu, konkrétně oblast Smetanova
náměstí a dále ulice Trčkova, Beckovského, Husova, Na Spravedlnosti, Na Výšině, Jihlavská ,
Prokopa Holého, Pražská, Žižkov II, Žižkova. V těchto oblastech může být připojeno okamžitě
více než 3 000 domácnosti. Na přiložené mapce můžete vidět oblasti a domy , kde je připojení
optickým vláknem k dispozici a dále oblasti dalšího budování metropolitní sítě.

  

Kompletní nabídku služeb NETBOX pro domácnosti a mapu s pokrytím, naleznete zde .

  Mám zájem o Internet!
    Bezdrátové technologie (wi-fi) 
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http://www.netbox.cz
index.php/wannainternet


Internet

Tato technologie umožňuje bez relativně vysokých nákladů na budování sítě pokrytí poměrněrozsáhlých oblastí kvalitním signálem. Připojení k internetu uskutečňujeme a nabízíme v těchtoměstech a obcích: Babice, Bartoušov, Broumova Lhota, Česká Bělá, Havlíčkův Brod, Herálec,Horní Krupá, Chlístov, Chotěboř, Chyška, Kochánov, Kojetín, Krásna Hora, Květinov, Kyjov,Ledeč nad Sázavou, Lípa, Lučice, Michalovice, Mírovka, Okrouhlice, Okrouhlická, Petrkov,Pohled, Přibyslav, Rozsochatec, Simtany, Skála, Studénka, Suchá, Světlá nad Sázavou, Štoky,Úsobí, Veselý Žďár, Věž  Základní nabídka pro domácnosti:  Metro WL – rychlost 1 Mbit/ s ( na frekvenci 2,4 GHz) cena 390,- Kč (včetně DPH), Metro WL –rychlost 4Mbit/ s ( na frekvenci 5,4 GHz) cena 490,- Kč (včetně DPH).  Podrobnosti najdete v  našem ceníku .  Mám zájem o Internet!
  Speciální akce
  

Kombinace bezdrátové a optické technologie umožňuje vytvořit kvalitní dočasné řešení pro
oblasti s hustou zástavbou, kde zatím není dovedeno páteřní optické vlákno. V případě zájmu
nájemníku v domě bude vybudována lokální síť možností připojení každé domácnosti. Do doby
než bude do oblasti přivedeno optické vlákno bude celý dům připojen na internet pomocí
bezdrátové technologie na frekvenci 5,4 GHz.

  

Tarif pro jednotlivou domácnost:

  

Metro WL BD - rychlost 4Mbit/s cena 490,- Kč (včetně DPH), zřízení zdarma

  

 

  Mám zájem o Internet!
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http://www.metropolitni.cz/domacnost/internet/
index.php/wannainternet
index.php/wannainternet

