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Rychlý a spolehlivý internet za výhodnou cenu

Nevážete se žádnou smlouvou

Vysokorychlostní připojení již za 290 Kč/měsíc

K tarifu poskytujeme IPTV - více než 80 TV 
programů ZDARMA 

Rychlý a spolehlivý servis

Neustálý dohled nad sítí (24/7)

Postup případného zavedení STA a internetu
1.  Je zapotřebí, aby samospráva domu svolala schůzi, kde tuto možnost proberete. 
2. Naše firma nabízí nezávaznou účast a naši technici Vám zodpoví veškeré otázky a nejasnosti.
3. Pokud se pro STA rozhodnete a odsouhlasíte, Vaše bytové družstvo vyhlásí výběrové řízení.
4. Následně si zvolíte firmu, která provede instalaci.

Internet
Uvažujete o změně současného poskytovatele 
internetu? Firma RAAB Computer s.r.o. 
nabízí  připojení k síti INTERNET.

VÝHODY

KONTAKT: Radim Hermann | 775 379 541 | hermann@raab.cz

Co je to IPTV? 

Připojení do naší sítě je ZDARMA bez aktivačních 

poplatků. Možnost využití vlastního wifi routeru.

Pro stabilní připojení internetu doporučujeme námi 

dodaný router. 

Nabízíme router, který je napájen z našeho zdroje a 

vy neplatíte za spotřebovanou el. energii, tím 

ušetříte více jak 200 Kč ročně!

NÁKLADY NA ZŘÍZENÍ

Je to příjem TV přes internet, základní nabídka je zdarma, následně je možné přikoupit si bez závazku balíčky s 
programy navíc do Vaší chytré (SMART) TV, tabletu nebo mobilu. Více o službě na www.raab.cz/iptv.

Je internet spolehlivý?
Používáme vysokorychlostní spoje s propustností několika gigabitů pro jednotlivé domy. Celá naše síť je postavená na 
nejmodernější technologii s chytrým systémem. Dohled nad sítí 24/7.

Jaká je agregace?
Agregace je 1:3. Říká, kolik uživatelů bude v jednom okamžiku sdílet maximální vyhrazenou rychlost.

Časté otázky
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STA
Uvažujete o změně současného poskytovatele 
televizního příjmu? Firma RAAB Computer s.r.o. 
nabízí  vybudování společné televizní antény.

Společná 
Tetelevizní 
Anténa

Bude se za TV někdy platit?
Nyní se pouze diskutuje zpoplatnění části vysílání 
(prémiové kanály, vyšší rozlišení, vysílání DVB-T2).

Více než 50 TV stanic ZDARMA na pozemním 
digitálním příjmu (seznam stanic upřesníme 
po nezávazném měření)

Časté otázky

Jakou poskytujete záruku na STA?
2 roky na materiál, 3 roky na práci, zajišťujeme i pozáruční servis.

Můžu si připojit více TV?
Na rozvod pozemní DVB-T2 je možno za použití rozbočovače 
připojit několik televizorů. Satelitní signál z principu fungování 
rozbočit nelze (jeden satelitní přijímač na byt).

Kde získám vybavení pro příjem satelitní TV?
Jsme PREMIUM partner satelitní platformy SKYLINK. 
Nabízíme ozkoušené vybavení, máme ověřenou kvalitu 
montáží

VÝHODY

Anténní a přijímací systém ve vlastnictví domu

Úspora 1800 Kč až 3600 Kč ročně pro jeden byt 
(platíte pouze počáteční zřizovací cenu)

Možnost příjmu satelitního vysílání DVB-S 
(Astra 23,5 -SKYLINK, Thor 0,8 -DIGI, FREESAT)

Při připojení k STA se nevážete smlouvou

Vybudování STA nabízíme za jednorázovou cenu cca 
2 000 - 3 000 Kč (dle cenové nabídky) pro jeden byt 
(pouze DVB-T2). Cena vč. satelitního příjmu dle Vašich 
požadavků).
Cena zahrnuje anténní systém a kabel natažený za 
hranici bytu, kde je možnost ukončit zásuvkou a nebo 
na náklady vlastníka rozvést po bytě dle požadavků.
Pokud máte starší TV bez možnosti digitálního příjmu 
DVB-T2, bude nutné si pořídit i set-top-box, který 
umožní příjem digitálního vysílání.
Neschováváme před Vámi žádné vedlejší poplatky

NÁKLADY NA ZŘÍZENÍ

Připraveno na vysílání DVB-T2

Ano, nový rozvod je ve vašem vlastnictví a vy určujete 
poskytovatele televizního vysílání.

Budu se moci vrátit zpět k současnému 
poskytovateli?

Technická 
specifikace

Možný rozvod do hvězdy dle požadavků domu. V případě DVB-S družice Astra 23,5, Astra 19,2, Thor 0,8, 
Eutelsat 1W. Připraveno na DVB-T2, při změně vysílacích frekvencí není nutno do budoucna měnit 
žádné přijímací prvky.


