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Je tu opût záfií, nov˘ ‰kolní
rok zaãíná a s ním pfiichází
i ãas plánování, nov˘ch ná-
mûtÛ a inspirací, ãasto
i zmûn. Alf servis, regionální
poskytovatel sluÏeb internetu,
nestojí pozadu a uvádí nové
produkty. Pro lep‰í orientaci
v nabízen˘ch sluÏbách a pro-
duktech souãasnû spou‰tí no-
vé webové stránky. A co vám
nabízí osvûdãená spoleãnost,
která na Blanensku pÛsobí
v telekomunikacích jiÏ 16. ro-
kem?

Jen málokter˘ poskytovatel sluÏeb
internetu nabízí vyhrazené linky
s maximální stabilitou pfienosu dat
i bûÏn˘m domácím a firemním uÏi-
vatelÛm. Garantované tarify „Plus”
od Alf servisu jsou bezesporu „firem-
ním stfiíbrem”. JiÏ název „Plus” je
pfiíslibem nûãeho navíc: linka je vy-
hrazena jen pro vás, rychlost, kterou
si kupujete, je garantovaná, v noci ja-

ko bonus mÛÏete fungovat aÏ dvakrát
rychleji, linky jsou symetrické (rych-
lost stahování = rychlosti odesílání).
Dlouhodob˘ zájem zákazníkÛ o tarify
Plus sám hovofií ve prospûch Ïáda-
n˘ch vlastností a splnûném pfiíslibu.

Dal‰í nabízenou sluÏbou jsou vyso-
korychlostní tarify v domech se sítí
Alf servis, kde se mÛÏete pfiipojit

rychlostí i 100 Mbit/s. Stejnû tak i na
individuálních pfiípojkách realizova-
n˘ch anténou a pfiijímaãem, kde 
mÛÏete vyuÏít nové „bezdrátové tari-
fy” s rychlostí aÏ 25 Mbit/s.

Oblíbená digitální televize KUKI
TV vám zajistí proÏitek díky sv˘m
nadstandardním funkcím, a to v jaké-
koliv lokalitû s pokrytím sítû Alf servis.

Jakmile sami vyzkou‰íte funkãnost
KUKI TV, pak tûÏko odoláte tomu,
aby se KUKI stala va‰í spoleãnicí:
sledování pofiadÛ zpûtnû, kdyÏ máte
ãas a chuÈ, nahrávání va‰ich oblíbe-
n˘ch filmÛ jedním stiskem tlaãítka,
i tûch, které byly jiÏ odvysílány, v˘-
bûr vlastní skladby kanálÛ, kterou
si mÛÏete kaÏd˘ mûsíc zmûnit, au-
tomatické nahrávání seriálÛ a dal‰í.
Navíc KUKI TV mÛÏete souãasnû
sledovat aÏ na dal‰ích 4 mobilních
zafiízeních jako telefonu, tabletu,
notebooku.

Nenastal nyní ãas na malou „ochut-
návku”?

Alf servis – regionální poskyto-
vatel internetu- si získává své klien-
ty pfiedev‰ím osobním pfiístupem
a dostupností, poradenstvím a dlou-
holet˘mi zku‰enostmi. Je zkrátka
t˘mem pfiipraven˘m b˘t vám k dis-
pozici.
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