
Vzdušné noviny aneb co přináší nejen bezdrátový svět 

V minulém roce naše společnost představila zcela nový 
projekt přístupových bodů tzv. HOT-SPOT. Naším plánem 
je tuto síť v tomto roce rozšířit o další vytipované areály,  
a proto pokud máte nápad, nebo jste majitelem kempu, 
sportoviště, či jiného podobného areálu,  neváhejte nám 
napsat svůj podnět na  hotspot@pb.cz. My možnost 
zvážíme a určitě se ozveme zpět.

Motorola Canopy kromě mobilních telefonů, které 
všichni znáte vyrábí a především vyvíjí technologie  
pro bezdrátový přenos signálu. Od samého začátku exist-
ence naší společnosti se snažíme používat nejmodernější 
technologie, abychom byli schopni našim zákazníkům na-
bídnout kvalitní a spolehlivé řešení. Není tedy náhodou,  
že tuto technologii využíváme již řadu let a i díky ní stojíme  
na pomyslné špičce mezi poskytovateli v našem regionu. 

V současné době jsme nasadili na naše nejexponovanější 
místa další generaci této řady, díky které jsme 
momentálně schopni nabídnout připojení o rychlosti 
až 20Mbit/s. Informace o místech a dostupnosti nových 
tarifů  naleznete na našich stránkách. Ve spojení s tímto 
krokem jsme připravili pro naše dlouholeté zákazníky akci   
na výměnu technologie ZDARMA. Více se dozvíte  
na www.internet.pb.cz nebo nám napište na info@pb.cz 

Motorola Canopy
technologie prověřená časem

Surfujte ZDarMa
tam, kde to dříve nešlo ani za peníze

Vítejte u  I. čísla Vzdušných novin společnosti Internet Pb, spol. s r.o., které Vám 
budou přinášet informace o světě bezdrátového internetu, novinkách ve světě ele-
ktronických komunikací , o dění u nás ve firmě, nových akcích a změnách. Tématem 
tohoto vydání je technologie Motorola Canopy a její nasazení v naší síti.

Oblastní nemocnice Příbram - lůžková oddělení
areál venkovního plaveckého bazénu
areál Nového rybníku
kemp Velký Výr na Orlické přehradě

S příchodem teplejšího počasí přichází i období bouřek 
- období, které nemá rádo žádné elektrické zařízení. 
Vzhledem k  tomu, že je blesk jev elektrický, má vliv  
na všechna elektrická zařízení na zemi v  blízkosti 
bouřky, a také na všechny vodivé předměty. Přepětí 
se šíří vzduchem či například rozvodnou elek-
trickou sítí a datovými rozvody. Věnujte tedy 
prosím Vaši pozornost v  péči o všechna 
elektronická zařízení u Vás doma, 
včetně zařízení pro připojení inter-
netu – v době bouřky je ideálním  
a nejjednodušším řešením toto 
zařízení zcela vypojit z elektrické sítě. 
Pravidlo platí pro všechna elektronická 
zařízení např. tedy TV, rádio, pračku apod. 
Tímto jednoduchým úkonem si ušetříte 
starosti a peníze při vyřizování pojist- né událos-
ti, reklamace či nákupu zařízení nového.

přiCháZí jaro, přijDe léto
a sním bouřky

aktuálně pokryté areály
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Věrnostní bonus pro zákazníky, kteří mají připojení od nás
Každý náš zákazník Sleva 50 %
Zákazník, který je u nás déle než rok 1 hodina ročně zdarma
Zákazník, který je u nás déle než 2 roky 3 hodiny ročně zdarma

Zákazník, který je u nás déle než 3 rok 5 hodin ročně zdarma
+ u každé další hodiny 50% slevu
Zákazníci, kteří jsou u nás déle než rok, mají poradenství zdarma do 1 hodiny ročně
Nový zákazník 0,5 hodiny školení zdarma

Již více než 2 roky nabízíme pro naše dlouholeté klien-
ty servisní práce zdarma. Do těchto servisních prací se 
počítají jak naše výjezdy k  zákazníkovi z  důvodu chyby  
na straně zákazníka tak i servisních zásahů na Vašich 
zařízení či instalace SW. Neváhejte se na nás obrátit 
s požadavkem na servisní práce. Více informací naleznete 
na http://sc.pb.cz, podrobnosti o čerpání volných 
servisních hodin zde http://sc.pb.cz/servisni-cenik.pdf  
či viz. tabulka:

Naše společnost se dlouhodobě snaží o poskytování kval-
itních služeb s co nejlepším poměrem výkon / cena. Naše 
služby respektují celkový vývoj trhu jak v  oblasti ceny 
tak i v  oblasti dostupných kapacit. Obecným trendem 
je zvyšování kapacit za stejné nebo nižší ceny. Sledujte 
tedy prosím bedlivě naše stránky obsahující vždy ak-
tuální podmínky a neváhejte nás kontaktovat s  žádostí 
o změnu parametru služeb. Naše společnost nemůže 

měnit podmínky u zákazníků automaticky a ani Vás nech-
ceme nijak telefonicky obtěžovat našimi aktuálními na-
bídkami či akcemi - k informování o aktuálních službách 
tedy bude sloužit tento nový newsletter a naše webové 
stránky dostupné na http://internet.pb.cz. O změnu par-
ametru služby je možné požádat prostřednictvím mailu 
info@pb.cz.

elektroniCké ZaSílání faktur

Pokaždé, když k nám voláte a je například 
obsazeno či telefon nikdo nezvedá - žádné 
obavy, vždy Vám zavoláme zpět. Není 
problém kontaktovat nás i s požadavkem  
na zpětné volání, stačí poslat Vaše telefonní 
číslo na email info@pb.cz a my Vám rádi zavoláme.

VoláMe VáM Zpět
nemáme rádi čekání ve frontě ani záznamník

SerViSní práCe gratiS
pro naše dlouholeté klienty

Využijte výhodných podmínek pro výměnu / upgrade 
stávajících zařízení. Pro poskytovaní služeb pro větší 
připojení kapacity je třeba upgrade/výměna zařízení.  
Pro naše stávající zákazníky jsme připravili speciální pod-
mínky pro výměnu zařízení :

výměna zařízení zdarma v případě, že jste naším záka-
zníkem více než 2 roky
v případě, že jste naším zákazníkem méně než 2 roky, 
výměnu provedeme zdarma avšak s časovým úvaz-
kem na 12 měsíců
v případě, že jste naším zákazníkem méně než 2 roky 
a požadujete smlouvu bez časového závazku - kon-
taktujte nás prosím na adrese info@pb.cz.

Rádi bychom zde připomněli, že při zasílání vyúčtování 
za poskytování našich služeb klasickou formou tištěného 
daňového dokladu doručeného poštou platíte admin-
istrativní poplatek 20,- Kč. Tento poplatek se neplatí 
při zasílání vyučtování elektronicky - stačí nám jen 
Vaše funkční emailová adresa. Pro změnu formy zasíl-
ání vyúčtování použijte Zákaznický systém na adrese  
https://internet.pb.cz, kde můžete volbu provést sami  
či nás prosím kontaktujte na info@pb.cz.

řekněte Si o VýhoDnější poDMínky
sledujte naše webové stránky

upgraDe ZaříZení 
pro stávající zákazníky zdarma

Zrušení 1% SleVy Ve VyúčtoVání
od 1.6. 2012
V roce 2011 jsme z důvodu zvýšení DPH z 19 na 20% 
poskytli našim zákazníkům slevu ve výši 1% z paušálu. 
Důvodem byla informace, že zvýšení DPH bude pouze 
dočasně. Jak to tak v našich luzích a hájích bývá nic není 
jak bylo řečeno - zvýšení DPH je trvalé. Z tohoto důvodu 
i my rušíme slevu ve vyúčtovaní s přesným názvem 
“Speciální sleva na připojení poskytnutá v roce 2012 
společností Internet PB, spol. s r.o”. Tímto Vás žádáme  
o změnu Vašich trvalých příkazů či jiných platebních op-
erací zahrnujících tuto slevu. Veškeré platební informace 
naleznete na daňovém dokladu - faktuře. 


