
Vysokorychlostní internet na rozvodu STA domu 

Váš dům je vybaven moderním rozvodem STA. Každý byt je opatřen zásuvkou STA 
se třemi vstupy. Bráno zleva při pohledu na zásuvku lze do prvního vstupu připojit 
televizor a sledovat 21 televizních programů pozemně šířeného signálu (DBVT) a to zcela 
zdarma. Do druhého vstupu ve stejné linii lze připojit rádio a získat rovněž zcela zdarma 
ideální příjem celé řady radiových stanic vysílajících v oblasti rozhlasového signálu 
v rozsahu FM a VKV. Konečně ve třetím vstupu umístěném na zásuvce STA výše je 
k dispozici satelitní digitální signál (DVBS) z družic ASTRA 23,5 st. a ASTRA 19,2 st. na 
němž lze přijímat některé televizní programy zdarma a dále potom celou řadu dalších 
programů za úhradu po dohodě s provozovatelem satelitní televize v dojednaném rozsahu 
a kombinaci balíčků požadovaných programů. Dům je tedy velmi dobře vybaven možností 
příjmu televizních a radiových signálů, které mohou zdarma plně uspokojit i náročného 
uživatele.  

Dovolte nám, abychom Vám zde představili možnosti, které připojením na 
vysokorychlostní internet společností FajnCom s.r.o. získáte a podmínky, za kterých 
budete moci internet využívat a to včetně nákladů za tuto službu. 

Pokud se rozhodnete stát klientem společnosti FajnCom s.r.o., pak k prvnímu vstupu 
Vaší zásuvky STA bude připojeno zařízení WIFI router. K tomuto zařízení potom bude 
standardně připojen Váš televizor, který bude pracovat ve stejném režimu jako doposud, 
tzn., že bude aktuálně nabízet 21 televizních programů pozemně šířeného signálu (DBVT). 
Vedle toho bude pro Vaše užití k dispozici kdekoliv v bytě (i domě) bezdrátově nebo 
drátově šířený vysokorychlostní internet, který bude každé Vaše zařízení, vybavené pro 
příjem WIFI (jedná se o stolní PC, NoteBook, mobilní telefon, tablet apod.), moci 
přijímat. Samozřejmě, pokud disponujete již televizorem vybaveným internetovým 
prohlížečem, lze internet sledovat i na tomto kabelem připojeném zařízení.  

Kromě toho, že Vám bude k dispozici vysokorychlostní internet, společnost FajnCom 
s.r.o. svým klientům nabízí i další zajímavou službu a to prostřednictvím internetu 
šířených 37 nejfrekventovanějších televizních programů včetně kanálu místního 
televizního vysílání. Tato služba „FajnComTV“ je pro klienty společnosti FajnCom s.r.o. 
zdarma. Výhoda této služby spočívá v tom, že lze souběžně s běžícím televizním pořadem 
na určitém programu na Vašem televizoru sledovat na jiném WIFI vybaveném zařízení 
(např. NoteBook, tablet, apod.) pořad jiného televizního programu a tak lze umožnit 
sledování odlišných zároveň vysílaných pořadů televize různým členům domácnosti. Lze 
však prostřednictvím této služby zhlédnout již i odvysílaný pořad televize z archivu, který 
společnost FajnCom s.r.o. vede a to 24 hodin zpětně. Mimo to si lze prostřednictvím této 
služby vybrat jakýkoliv pořad z nabídky pořadů všech 37 internetem šířených programů a 
tento pořad si předem označit a potom v libovolné době i opakovaně přehrát a to až po 
dobu 3 měsíců, než bude tento, Vámi vybraný pořad, v centrálním úložišti znepřístupněn. 
Z výše uvedeného je jistě zřejmé, že tato bezkonkurenční služba, která je zdarma, Vám 
umožní sledovat Vámi oblíbený televizní pořad kdykoliv podle Vašeho osobního časového 
plánu. 

Společnost FajnCom s.r.o. pro klienty zabezpečuje bezodkladný servis dodávané 
služby připojení na internet a garantuje, že každý klient bude v tomto ohledu plně 
spokojen.  



Každý, kdo o připojení k internetu projeví zájem dříve než by uzavřel se společností 
FajnCom s.r.o. smlouvu na využívání vysokorychlostního internetu, bude k internetu 
dočasně připojen a bude mít jedinečnou možnost jeden měsíc zdarma toto připojení k 
internetu bez omezení zkoušet. Pokud se poté pro trvalé připojení rozhodne, bude připojen 
dle tarifu, který si vybere z níže uvedené nabídky. Ceny jsou včetně DPH.    

Nabízené tarify    max. rychlost stahování/odesílání   cena Kč/měs.   cena při předplatném 
FajnFibre-easy  10Mbit/10Mbit    250,-   212,- 
FajnFibre-start  20Mbit/10Mbit    300,-   255,- 

Pro běžného uživatele internetu, který zároveň bude chtít využívat službu „sledování 
tv.cz“ je dostačující tarif FajnFibre-easy za 250,-Kč měsíčně když se společností FajnCom 
s.r.o. uzavře smlouvu na dobu 36 měsíců. Byl-li však již připojen u konkurence a tuto 
opustil, stačí smlouvu uzavřít jen na dobu 24 měsíců. V obou těchto případech je zřízení 
služby včetně zařízení Wifi router zdarma. Pokud by tento klient chtěl ušetřit, může si 
internet vždy na rok předplatit a to za cenu jen 212,-Kč měsíčně. 

Společnost FajnCom s.r.o. po STA může pro náročného klienta zabezpečit i daleko 
vyšší rychlosti a to v tarifu FajnFibre-normal 50Mbit/30Mbit p ři předplatném za 
340,-Kč/měs. a v tarifu FajnFibre-maximum 100Mbit/40Mbit při předplatném za 
425,-Kč/měs. 

Pokud ještě nejste na internet připojeni, uvažte nesporný fakt, že v brzké budoucnosti 
by Vám tato služba mohla chybět. Nic však není ztraceno, Vaše připojení na internet Vám 
společnost FajnCom s.r.o. může kdykoliv zajistit. 

Pokud jste klienty jiného dodavatele internetu, zkuste porovnat tuto nabídku 
společnosti FajnCom s.r.o. s tím co máte k dispozici a to jak z hlediska obsahu služby, tak 
i z hlediska ceny služby. Patrně dojdete k přesvědčení, že nabídka společnosti FajnCom 
s.r.o. je oproti konkurenci velmi výhodná. Pokud se rozhodnete využít tuto 
bezkonkurenční nabídku společnosti FajnCom s.r.o. je Vám tato společnost kdykoliv 
k dispozici. 

Pokud Vás tato nabídka oslovila, s důvěrou se obraťte na zaměstnance kanceláře 
společnosti FajnCom s.r.o., která sídlí na adrese: T. G. Masaryka 115, Ústí nad Orlicí, 
nebo na tel. 733 513 236, případně e-mail: info@fajncom.cz. 

 

        Váš FajnCom s.r.o. 


