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OSTATNÍ 
NÁBYTEK

návrh ve 3D, zamûfiení, 
v˘roba, montáÏ

prodej matrací 
a lamelov˘ch ro‰tÛ

KUCHYNù, MATRACE, SK¤ÍNù

Horní Palava 2, Blansko
po, st, pá: 8:00 – 15:00

út, ãt: 8:00 – 17:00

tel.: 724 032 259 | nabytek@xyla.cz | www.xyla.cz

Pane Janíku, komu mÛÏete doporu-
ãit pfiechod k tarifÛm TOPTELU?

KaÏdému, kdo nechce zbyteãnû platit
za sluÏby, které nevyuÏije. V souãasné
dobû se operátofii pfiedhání v nabídce
super tarifÛ se spoustou voln˘ch minut
i SMS. Pfii detailnûj‰ím propoãtu v‰ak
uÏivatel zjistí, Ïe volání není zdaleka
tak v˘hodné, jak se pÛvodnû zdálo.
Mnozí zákazníci je‰tû v nedávné dobû
platili za „neomezené”  volání ãástky
blíÏící se 2 tisícÛm; nyní, kdyÏ jim hlav-
ní operátofii cenu sníÏili na napfiíklad
700 Kã, jsou spokojeni a vÛbec je nena-
padne, Ïe tfieba stále platí zbyteãnû
moc, Ïe by mohli v‰echny své hovory
uskuteãnit s vût‰í úsporou.  

Vy máte tarify postavené jinak?
Pfii tvorbû na‰í souãasné nabídky

jsme dbali na to, aby si mohl vybrat 
opravdu kaÏd˘ podle sv˘ch skuteãn˘ch
potfieb. Variabilní tarify neh˘fií obrov-
sk˘m mnoÏstvím voln˘ch minut, zato
jsou postaveny tak, Ïe i po jejich provo-
lání platíte stále v˘hodnou cenu.
Detailní cenov˘ pfiehled najdou zájemci
na webové adrese: www.toptel.cz.

Hovofiili jsme zatím o mobilních tari-
fech, pokud by mûl nûkdo zájem o pfied-
placenou kartu, vyhovíte mu také?

Na‰í hlavní nabídku tvofií pau‰ální tarify, ale
pokud bude zájem o pfiedplacené sluÏby, jsme
pfiipraveni takovou sluÏbu nabídnout také.
Cenovû v‰ak není tak v˘hodná jako pau‰ál.

Jaké pokrytí signálem nabízíte jako
virtuální operátor?

Nabízené sluÏby jsou poskytovány
na technologii T-Mobile, takÏe pokrytí
i technické zaji‰tûní sítû je shodné jako
u tohoto velkého operátora.

Je moÏno k vám pfiejít se stávajícím
mobilním ãíslem?

Staãí tento poÏadavek uvést pfii ob-
jednávce a pfienos ãísla zajistíme.

Kam se mají obrátit zájemci o sluÏ-
by TOPTELU?

SluÏby je moÏno objednat pfies formuláfi
na na‰ich stránkách www.toptel.cz, na telefo-
nu 515 550 880, pfiípadnû nav‰tívit na‰i kan-
celáfi na adrese: Dr. Svûráka 13, Boskovice.

Pane Janíku, dûkuji za informace.
Petr Hanáãek

za velmi pfiíjemn˘ mûsíãní pau‰ál mají
dal‰í jednotky za rozumnou cenu.

Nûktefií operátofii nabízí volné volání
do vlastní sítû, je u TOPTELU také tato
moÏnost?

Ano, a není tfieba mít zaplacen˘ super-
tarif za napfiíklad 700 Kã. Pokud chce 
nûkdo tuto sluÏbu u nás vyuÏít, tak staãí,
kdyÏ si k nûkterému z bûÏn˘ch tarifÛ do-
platí 129 Kã mûsíãnû. V̆ hodné to je tfieba
pro rodinu, partu, nebo malou firmu, jejíÏ
ãlenové jsou v‰ichni u TOPTELU a mo-
hou pak navzájem klábosit neomezenû.

Jak fie‰íte cenu za mobilní data?
Opût necháváme na zákazníkovi, aby si

zvolil variantu podle jeho skuteãné potfieby;
k tarifu si mÛÏe zakoupit mobilní data od
FUP 50 MB, do FUP 1500 MB - od 49 Kã
do 369 Kã. Pfiípadnû lze vyuÏít tarif TOP
299 za 299 Kã, kter˘ obsahuje 150 voln˘ch
minut a 50 SMS a navíc 300 MB dat.

Je moÏno u TOPTELU získat s mobil-
ním tarifem také pevnou linku?

Ano, i tuto telekomunikaãní kombi-
naci nabízíme.

MÛÏete uvést pfiíklad? 
Tarif TOP 199 stojí 199 Kã mûsíãnû,

máte k dispozici 200 voln˘ch minut do
v‰ech sítí a po jejich provolání platíte
1,49 Kã za minutu do v‰ech sítí. V tom-
to tarifu je také 20 voln˘ch SMS a po
jejich vyuÏití stojí SMS opût 1,49 Kã.
Je tedy zfiejmé, Ïe u‰etfií ti, ktefií pravi-
delnû netelefonují zbyteãnû dlouho, ale
zároveÀ, pokud potfiebují volat víc, tak

Vlastimil Janík.   Foto: ph

Mobilní operátor TOPTEL nabízí v˘hodné tarify
MOBIL 21 pfiímo v Boskovicích
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Firma TOPTEL Global, s.r.o., nabízí mobilní pfiipojení s v˘hodn˘mi tarify a s moÏností kombinování
s dal‰ími telekomunikaãními sluÏbami. Majitele Vlastimila Janíka jsem se zeptal:


