Nově v nabídce: Pevná linka bez paušálu ? Ano !!
(E-mail byl rozesílán 10.1.2007)

Hezký den, následující informace nesouvisí s navigacemi, nicméně si dovolím zneužít mejlu k něčemu
jinému, neboť tak nějak tuším že mnohé z Vás to zaujme. Samozřejmě se předem omlouvám pokud
Vás tato informace neosloví.
S Novým rokem máme zase o něco bohatší nabídku v oblasti služeb internetu. Hosting provozujeme
už třetím rokem, jenže tím možnosti nekončí - internet stále roste a s tím i jeho možnosti. Novou
službou je tzv. VOIP telefonie. Tato zřejmě potěší všechny kteří řeší a hřeší na pevnou linku. Jelikož i
moderní technologie se neustále vyvíjí, nyní již existuje i možnost provozovat pevnou linku přes
internet. S jedním podstatným rozdílem - neplatíte za její provoz žádný paušál...
Technické parametry nechám stranou. Linka, nebo říkejme číslo, navenek "vypadá" úplně stejně jako
klasické telefonní číslo. Voláte z něj kamkoli a stejnětak Vám se dovolá kdokoli jiný ať už z mobilu,
pevné nebo zahraničí, prostě vše je jako s normální linkou. jen s drobným technickým rozdílem hovor probíhá pomocí internetu. Což ale ani vy ani druhá strana nijak nepostřehne.
Provozování čísla je zdarma, vyjma odchozích hovorů, které jsou i ještě levnější než na klasické lince.
Jedinou investicí je částka za telefonní přístroj - nelze použít běžný telefon. V nejlevnějším provedení
stojí telefonní přístroj cca 1.800 Kč, jak si snadno spočítáte, tato investice se Vám vrátí během pár
měsíců...
Účtování hovorů probíhá formou předplaceného kreditu (jako to známe z mobilů), při aktivaci čísla si
zakoupíte kredit ve výši nejméně 120 Kč, a po jeho vyčerpání zase "dobijete" kredit. V rámci jednoho
internetového připojení je možno používat i více čísel - v závislosti na požadavku a rychlosti Vašeho
připojení. Navíc zajímavou vlastností je že všechna takto zřízená čísla si mezi sebou volají naprosto
zdarma - např. si pořídíte dvě čísla domů (jedno soukromé, druhé služební), službu si pořídí i Vaši
přátelé nebo rodina a po jejich aktivaci si mezi sebou budete volat kdykoli zdarma bez ohledu na to
jestli je z Ostravy, Prahy nebo Horní Bečvy. Rovněž stejně pak můžete volat k nám, nebo komukoli
jinému kdo má "naše" internetové číslo. Možností je hodně...
Číslo se dá zřídit kdekolli v rámci ČR, jediným požadavkem je internet...
Dle platného nařízení o přenositelnosti čísel lze převést i Vaše stávající telefonní číslo/čísla, pouze
počítejte s poplatkem cca 3.000 Ćeskému telecomu za převod jednoho čísla. Nicméně i tak se Vám
nejpozději do roka náklady vrátí zpět. Další podrobnější informace včetně ceníků hovorů najdete na
http://voip.javorsky.cz
Jediným předpokladem pro její funkčnost je solidní připojení k internetu. V případě zájmu dejte vědět
a "proměříme" Vaše připojení.
Pokud si chcete zkusit jestli poznáte rozdíl, zavolejte si na číslo 552.309.472 - toto číslo je už
"internetové".
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