Sleva pro seniory
Od 1. 6. 2014 poskytujeme pro seniory nad 60 let slevu 20% na námi poskytované internetové
připojení. Na slevu má nárok každý zákazník, který splní níže uvedené podmínky a podepíše
smlouvu na 18 měsíců.
Tuto slevu nelze sčítat s dalšími slevovými nabídkami ani kombinovat s tarifem Optika 20. Sleva
se také nevztahuje na výhodné a akční balíčky internetu s televizí. V případě že se rozhodnete
využívat služeb některého z televizních vysílání, bude sleva uplatněna pouze na internetovou
část.
Podmínky slevy:
 Zákazník je ve věku 60 let a více
 Zákazník doloží svůj věk průkazem totožnosti
 Sleva je pouze pro stávající nebo nové zákazníky firmy MCnet s.r.o.
 Zákazník nesmí mít vůči MCnet s.r.o. žádné neuhrazené pohledávky
 Slevu nelze nárokovat pro podnikatelské účely ani firmy

Sleva pro ZTP
Poskytujeme pro držitele průkazu ZTP slevu 20% na námi poskytované internetové připojení. Na
slevu má nárok každý zákazník, který splní níže uvedené podmínky a podepíše smlouvu na 18
měsíců.
Tuto slevu nelze sčítat s dalšími slevovými nabídkami ani kombinovat s tarifem Optika 20. Sleva
se také nevztahuje na výhodné a akční balíčky internetu s televizí. V případě že se rozhodnete
využívat služeb některého z televizních vysílání, bude sleva uplatněna pouze na internetovou
část.
Podmínky slevy:







Zákazník je vlastník průkazu ZTP, který má v místě užívaní služby, na kterou žádá slevu,
trvalé bydliště
Zákazník je vlastník průkazu ZTP, který má v místě užívaní služby, na kterou žádá slevu,
trvalé bydliště
Zákazník s průkazem ZTP předloží průkaz ZTP společně s průkazem totožnosti
Sleva je pouze pro stávající nebo nové zákazníky firmy MCnet s.r.o.
Zákazník nesmí mít vůči MCnet s.r.o. žádné neuhrazené pohledávky
Slevu nelze nárokovat pro podnikatelské účely ani firmy

Sleva pro SBD
Pro vlastníky nebo nájemce bytových či nebytových jednotek v domech se standardní a
komplexní správou SBD ve Frýdku-Místku máme nabídku internetu a internetové televize se
slevou. Aktuální ceník internetu a televize naleznete na stránkách SBD Frýdek-Místek.

