Vážený zákazník,
ďakujeme Vám, že využívate služby spoločnosti ISPER. Zároveň by sme
Vás chceli informovať, že z dôvodu skvalitňovania služieb a zjednotenia ponuky
produktov sme pristúpili k zmenám pre zákazníkov v projekte Hviezdne
bývanie.
Neustále sa snažíme svojim zákazníkom prinášať tie najlepšie služby a
preto je občas nevyhnutné nahradiť staršie služby novými.
Z tohto dôvodu sme pre Vás pripravili od 01.11.2018 tieto zmeny:




automaticky zvyšujeme rýchlosť sťahovania / odosielania dát
automaticky znižujeme ceny služieb a balíkov služieb
dopĺňame nové možnosti kombinovania služieb (tv+internet)

V prípade, že využívate platbu trvalým príkazom, na základe týchto
zmien Vás prosíme, aby ste si upravili sumu v danom príkaze.
Od 01.11.2018 spúšťame novú televíznu službu ISPER TV2GO. TV služba
má voliteľnú širokú programovú štruktúru, umožní Vám nahrávanie programov,
má sedemdňový archív na všetky vysielané programy. Televízny program
môžete sledovať aj na ďalších štyroch zariadeniach (napr. tablet, smartphone,
osobný počítač, notebook). Pre objednanie ISPER TV2GO nás prosím
kontaktujte.
Zároveň Vám oznamujeme, že dňom 01.11.2018 meníme programovú
štruktúru aktuálnej káblovej TV pre zákazníkov v projekte Hviezdne bývanie.
Po 01.11.2018 budeme prevádzkovať súčasnú káblovú TV v projekte Hviezdne
bývanie v cene a programovej štruktúre služby TV Basic. V prípade objednania
novej ISPER TV2GO bude poskytovaná služba TV Basic ako bonus zdarma.

Pre viac informácií volajte na telefónne číslo 0902/ 532 989, všetky nové
podmienky a cenník nájdete na našej webovej stránke www.isper.sk

Cenník služieb platný od 01.11.2018.
Internetové služby
Internet Basic

15/15Mbps

*(HB Internet Basic)

Internet Standard
*(HB Internet Premium)

9,90€

(12,00€)

50/50Mbps

14,90€

300/300Mbps

19,90€

*(HB Internet Standard)

Internet Gigabit

( 2/2Mbps)

(10/10Mbps)

(100/100Mbps)

(17,00€)

(25,00€)

Televízne služby
TV Basic (káblová TV služba)

6,90€

ISPER TV2GO Standard

7,90€

*(ISPER TV)

K službe ISPER TV2GO je bezplatne ako bonus služba TV BASIC.

(9,00€)

Balíky služieb INTERNET + TV BASIC
Internet Basic + TV Basic (káblová TV služba)

12,90€

Internet Standard + TV Basic (káblová TV služba)

17,90€

Internet Gigabit + TV Basic (káblová TV služba)

21,90€

*(Internet Basic + ISPER TV)

*(Internet Standard + ISPER TV)
*(Internet Premium + ISPER TV)

(19,00€)
(24,00€)

(32,00€)

Balíky služieb INTERNET + ISPER TV2GO Standard
Internet Basic + ISPER TV2GO Standard
14,90€
Internet Standard + ISPER TV2GO Standard
19,90€
Internet Gigabit + ISPER TV2GO Standard
23,90€
Cena Set-Top-Box k službe ISPER TV2GO
(Alebo na splátky 12 mesiacov x 6,00€).

*(Pôvodná služba)

S pozdravom.

70,00€

