
vhodné pro IP TV a online video ano ano - pro více zařízení ano - pro více zařízení 

Sledování TV po internetu - televize, která Vás nebude v ničem omezovat 

Zákaznické centrum - prodejna - servis - počítače - mobily - elektro Zveme Vás k návštěvě 

ZAJIŠŤUJEME ODBORNÝ 
SERVIS A MONTÁŽE 

Otevřeno: Po-Pá 8:00-16:30 

Tato nabídka platí od 1. 4. 2022 do nahrazení novější nabídkou. Koukněte co všechno děláme, nabízíme a prodáváme na www.Galance.cz  

Ceny jsou vč. DPH 21%. Služba prostřednictvím metalických nebo optických kabelových rozvodů CETIN. Na dotaz prověříme možnost  instalace přípojky do objektu, 
kde dosud není kabel zaveden. Zakončeno zásuvkou pro xDSL modem nebo převodníkem Ethernet. Dostupnost závisí použité technologii v místě zákazníka. 
*) Hodnoty běžně dostupné a minimální rychlosti stahování a vkládání, popis služby, ceníky, obchodní podmínky a online objednávka jsou na www.galance.net. 

Galance ul. Přemysla Otakara II. 1009, 289 03 Městec Králové (naproti kostelu), IČ: 62448064 

 e-mail: info@galance.net, telefon: 322 312 400, INFOLINKA 800 455 466 (Po-Pá 8-16:30h) 

Věrnostní program GalaPartner 

REC 

více než 

170 TV programů 

nahrávky 

až 120 hodin 

7D 

sledování TV až 

na 4 zařízeních 

zpětné přehrávání 

až 7 dní 

již od 

179 Kč měsíčně 

Galance.NET 
® 

®  www.Galance.NET 

INFOLINKA 800 455 466 

PŘIPOJENÍ INTERNETU 

TIP! 

vdsl

AKTIV 
vdls

EXTRA 

50/10 Mb 100/20 Mb 250/25 Mb 

Sledování TV balíček  START 179 Kč / měsíčně 179 Kč / měsíčně 

27 let 

montáž kabelové přípojky  

Měsíční cena 
jednorázový poplatek  

599 569 Kč 
    zřízení 1290  290 Kč 

699 Kč 
    zřízení 1290  290 Kč 

499 Kč 
zřízení 1290  290 Kč 

☺ Odměna při využití dalších služeb Galance 

☺ Odměna při nákupu nové IT techniky 

☺ Odměna za doporučení nového zákazníka  

☺ Sleva na práci v servisním středisku Galance  

☺ Individuální slevy na ostatní služby Galance 

vdsd

START 

1490  1 Kč 1490  1 Kč 1490  1 Kč 

179 Kč / měsíčně 

DOSTUPNOST PO CELÉ ČR - PŘIPOJENÍ PO KABELOVÝCH ROZVODECH CETIN 

Maximální dostupná rychlost 
stahování / vkládání dat *) 

 
 
- CashBack poplatku za instalaci  
- Instalaci přípojky v místě zákazníka 
- Dopravu technika na místo  
Akce platí od 1. 3. do  15. 4. 2022 

 

Typ smlouvy bez závazku bez závazku bez závazku 

Koncové zařízení xDSL modem nebo Ethernet převodník   

 Převodník Ethernet 1Gb port RJ45 za 35 kč / měsíčně 

… informujte se na nabídku modemů a WiFi routerů ... 

                  BEZSTAROSTNÝ PŘECHOD 

      Kompletně zajistíme a za Vás vyřídíme přechod od 
                   jiného poskytovatele internetu bez přerušení provozu.    

internet · televize · telefon ·  pro domácnosti a firmy 

nabídkový list pevného kabelového připojení Česká rodinná firma         

s tradicí od roku 1995 

držitel certifikace ISO 9001 


