INTERNET
” Strefa Artur Kozak” jako wieloletni radiowy operator ISP
na tych terenach, pragnie Państwa poinformować, że zmieniamy
technologie z dostępu radiowego na FTTH - światłowód do
domu..!!!

Telefon- Informacja/Umowy 795952222
Masz problemy z dodzwonieniem się - oddzwonimy
Jest późna pora wyślij SMS - oddzwonimy .
www.strefa.com panel klienta 24h/365 dni
Dla zainteresowanych przyspieszeniem:
Internetu, oglądaniem Telewizji kablowej HD i tanim telefonem po światłowodzie.

Koszt podłączenia jedyne 1 zł !!!!
- Nasi klienci będą podpinani automatycznie. Nie ma potrzeby dzwonić. Przed instalacją
umawiamy się telefonicznie na godzinę pasującą klientowi od godziny 10-22.
.
- Masz Internet u innego operatora? Korzystaj z naszego już dziś za 1zł /msc Skontaktuj się z
nami. Podłączymy twój dom i poczekamy na zakończenie twojej umowy (max 6 miesięcy).
Dołącz do „Stefy dobrego Internetu”.
Zasięgnij opinii od sąsiada i w Internecie !!!

Sprawdź

nas
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naszą
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Używamy najlepszych, najszybszych rozwiązań i dziś wyprzedzamy konkrecję, możemy zaoferować
usługi szybsze niż nowobudowana optyczna sieć ORANGE, UPC... Dołącz do nas !!! .
.

Jako lokalny operator radiowy działamy na terenie Częstochowy oraz okolic od ponad 10
lat. W 2015 roku rozpoczęliśmy budowę sieci w oparciu o światłowody dołączane
bezpośrednio do domów klientów. Całość inwestycji jest finansowana z własnych środków
bez udziału dofinansowań unijnych. Projekty unijne były realizowane kilka lat temu i na
technologii sprzed kilku lat i tak muszą być rozliczone i utrzymane przez kolejne lata.
My, dzięki własnemu finansowaniu kupujemy najnowszy sprzęt i zapewniamy, że sieć będzie
dobrze zbudowana, a przez to bezawaryjna - od ugruntowanego operatora ISP .
Jest to poważny atut, wiemy jak szybko starzeje się elektronika.
.
Wesprzyj lokalny BIZNES i akcję Sąsiad-Sąsiadowi . Obecnie w zasięgu naszej sieci
światłowodowej znajdują się dzielnice : Błeszno, Raków, Zawodzie, Mirów, Złota Góra.
W lipcu rozpoczęte zostały prace budowlane na terenach: Srocko, Brzyszów, Małusy Małe,
Małusy Wielkie, Kusięta, Olsztyna.
.
Zapraszamy

Dostępne pakiety FTTH
Internet bez limitów ściągania danych 24/12/365

Mini
10

Prędkość pobierania

Standard
100

Srebrny
Platynowy
Złoty 500
200
1000

10 Mb/s 100 Mb/s 200 Mb/s 500 Mb/s 1000 Mb/s
1Mb/s

5 Mb/s

10 Mb/s

15 Mb/s

20 Mb/s

umowa 24 miesięcy *

39zł

50 zł

60 zł

70 zł

100 zł

umowa na czas
nieokreślony **

70zł

80zł

90zł

100zł

150zł

Prędkość wysyłania

brak limitów transferu

możliwość publicznego
adresu IP

* podane ceny abonamentu zawierają rabat kwotowy, aktywacja 1zł
** upust 50% na aktywacji
- cena aktywacji bez upustu 1000zł

Telefon- Informacja/Umowy 795952222
Masz problemy z dodzwonieniem się wyślij SMS oddzwonimy.
www.strefa.com

