
 

 

 
 

INTERNET ZDARMA do ordinací a lékáren   

                                                                                                                      

MEDIC MDSCREEN:  Bezplatný vysokorychlostní internet do ordinací a lékáren je ur�en léka��m i 
zdravotním pracovník�m, kte�í získají volný p�ístup na Internet. 24 hodin denn�, 7 dní 
v týdnu, bez omezení stažených dat. Podmínkou pro provoz zdarma je pouze instalace 
spo�i�e obrazovky, který ponese informa�ní sd�lení i komer�ního rázu. Celková doba 
zobrazení spo�i�e musí být alespo� osm hodin m�sí�n� v rámci pracovní doby. Pokud 
stanovený limit nesplníte neplatíte žádné penále, ale zaplatíte 
pouze standardní m�sí�ní poplatek za službu MEDIC .  

 
MEDIC:  Cenov� zvýhodn�ný vysokorychlostní internet do ordinací a lékáren s volným 

p�ístupem na Internet. 24 hodin denn�, 7 dní v týdnu, bez omezení stažených dat. 
Využívání služby není podmín�no instalací spo�i�e obrazovky. 

 
MEDIC MDSCREEN + MEDIC: Kombinace obou služeb, pro sou�asné p�ipojení ordinace a nap�. domácnosti. 

Platby je možno �ešit v rámci jedné fakturace 
 
Všechny služby zahrnují: - z�ízení a provoz datového okruhu, bezplatný servis celou po dobu provozu 
 - instalaci antény , svodu, mikrovlnné karty (PCI, ISA, USB, PCMCIA), oživení 

p�ipojení   
 - 50 E-mail schránek u poskytovatele velikosti 20 MB 
 - umíst�ní a provoz WWW stránek  (1 MB) 
 - p�id�lení jedné statické ve�ejné IP adresy 

 

Spoj je realizován mikrovlnným za�ízením ve volném pásmu 2,4 GHz poskytujícím p�enosovou rychlost 11 
Mb/s. Jedinou technickou podmínkou realizovatelnosti služby UNET je p�ímá viditelnost mezi zákazníkem a 
n�kterým z p�ístupových bod� poskytovatele. Datový okruh a související hardware z�stává v  majetku 
poskytovatele a po celou dobu trvání služby je na n�j poskytován bezplatný servis. 
 

 

 
 

 

INTERNET 
bezdrátové p�ipojení UNET 

INTERNET + TELEFONIE  
bezdrát. p�ipojení UNET a hlasová služba PROFI CALL Služby 

MDSCREEN MEDIC MEDIC + 
MDSCREEN MDSCREEN MEDIC MEDIC + 

MDSCREEN 
Rychlost p�ipojení 256 kb/s 256 kb/s 256 kb/s 256 kb/s 256 kb/s 256 kb/s 

 
990,- 990,- 990,- 990,- 990,- 990,- Z�izovací poplatek*  bez DPH 

                                                   s DPH 1178,- 1178,- 1178,- 1178,- 1178,- 1178,- 
 

0,- 999,- 649,- 0,- 899,- 585,- M�sí�ní poplatek        bez DPH 
                                                   s DPH 0,- 1189,- 773,- 0,- 1070,- 696,- 
* U stávajících klient� sít� UNET je z�izovací poplatek 0,-. Všechny služby se sjednávají na dobu 24 m�síc�. 

 
 
 

 

Platnost od 1.1.2005 
ceny jsou uvedeny bez DPH 19%) 

 


