
Spouštíme optickou síť se službami Selfnet 

Rychlý a spolehlivý internet i interaktivní televize – to jsou služby, které jsou nyní 
dostupné i v naší obci, a to díky optické síti, kterou u nás buduje společnost itself 
s.r.o. Ta poskytuje moderní internetové a televizní služby pod značkou Selfnet. 

Díky dokončení 1. fáze výstavby optické sítě se mohou připojit domácnosti z jihozápadní části obce a nové 
rodinné domy ve směru na Odrovice. Dostupnost služeb Selfnet na vaší adrese si můžete snadno ověřit 
prostřednictvím formuláře „Ověřit dostupnost“ na stránce www.selfnet.cz.  

Jaké internetové a televizní služby Selfnet si můžete objednat? 

• Internet Optik – spolehlivé internetové připojení o rychlosti, kterou s nikým nesdílíte. Na výběr 
máte ze tří rychlostí stahování dat – 60, 160 nebo 400 Mbps (Megabit za sekundu). Samozřejmostí 
je bezplatné zapůjčení modemu a možnost zakoupit si zařízení pro vytvoření domácí Wi-Fi sítě.  
 

• Selfnet TV – chytrá televize, se kterou si sami řídíte televizní zábavu. Díky interaktivním funkcím 
(Archiv, Od začátku, Pauza či Nahrát) tak vlastní program už nebudete přizpůsobovat tomu 
televiznímu. Selfnet TV lze sledovat až na pěti zařízeních současně (vybírat můžete mezi televizorem 
se set-top-boxem, mobilním telefonem, tabletem, počítačem, Android TV, Apple TV, LG TV 
s operačním systémem WebOS a Samsung Smart TV s operačním systémem Tizen). Na všechny 
výhody Selfnet TV se můžete podívat v krátkém videu zde.  
 

• Balíčky – tři cenově výhodné kombinace internetového tarifu a interaktivní Selfnet TV.  

Těšit se můžete i na speciální akční nabídku „1. rok se slevou 100 %“ na Internet Optik nebo Balíček. Akční 
nabídka platí při uzavření smlouvy na 2 roky a je možné ji využít do 30. června 2021. 

Pokud máte o služby Selfnet zájem, kontaktujte Zákaznické centrum Selfnet, tel. 533 383 335, e-mail: 
zakaznicke.centrum@selfnet.cz nebo využijte nezávaznou poptávku na stránce www.selfnet.cz.  

Akční ceník pro Malešovice, často kladené otázky k výstavbě a další užitečné informace najdete na stránce 
www.selfnet.cz/malesovice.   
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