Kaasaegne televisioon ja kiire internet saadaval

NÜÜD SOODSALT

ka pensionäridele ja erivajadustega inimestele
äärelinnas ja maal

Pakett SEENIOR
ainult 9,90 €/kuu
Turu parim hind!

ON keegi, kes viitsib.
ON internet, TV, IoT, IT.
ON kodus, kontoris, tööstuses.
ON linnas ja maal.
ON lahendus.
“Seeniorpaketi eesmärgiks on toetada vanemaealisi ja erivajadustega inimesi, võimaldades neile ülikiire internet ja kaasaegne
televisioon, mis on oluliseks eelduseks nende elukorralduslike
küsimuste lahendamisel.
Levikomi lahendus on peamiselt suunatud just äärelinnadesse ja
maapiirkondadesse, kuhu valguskaabli paigaldamine võib olla
ülikallis ning muude üle-õhu lahenduste võimalused või kvaliteet
jätab soovida.”
Peep Põldsamm
Levikomi tegevjuht

Eelista eestimaist!

Mida pakett SEENIOR sisaldab?
Kiire internet
Levikomi paketis SEENIOR sisaldub hinna sees ka
kiire internet, mis rõõmustab ka Teie lapsi ja lapselapsi.
Kiire interneti püsiühendus 20/5 Mbit/s,
mis rahuldab ka laste ja lapselaste vajadused
Puuduvad mahupiirangud, mis teeb internetis
surfamise murevabaks
Eestis ainulaadne VirtuaalFiiber tehnoloogia,
mis levib ka maapiirkondades

Kaasaegne televisioon
Levikomi pakett SEENIOR sisaldab kaasaegset
televisioonilahendust, koos kõigi vajalike kanalitega
ning lisavõimalustega, mis teevad Teie elu mugavamaks.
Üle 26 telekanali: 12 Eesti kanalit; lisaks lastele-,
spordi-; vene- ja muud välismaised kanalid ning
looduskaamerad
Kvaliteetne telepilt igal ajal, mida ei mõjuta naabrid
Järelvaatamine - saate möödunud saateid vaadata
endale sobival ajal sõltumata telekavast*

Stabiilne - interneti kiirus ei sõltu teleka vaatamisest
ja naabrite internetikasutusest

Soodne kasutuselevõtt
ja muretu paigaldus
Levikomiga liitumine on soodne ja muretu,
vajad vaid seadmeid ja paigaldust.
Paigalduse teostab Levikomi abivalmis tehnik
Teile sobival ajal.

Stop-TV - käimasolevat saadet on võimalik pausile
panna, tagasi kerida ja sobival ajal edasi vaadata*
Võimalik võtta juurde teemapakette: lastele, spordihuvilistele, filmide- ja sarjade fännidele jpm
Saab ühendada paketiga kuni 2 telekat
*Järelvaatamine ja Stop TV on eraldi kuutasu eest.

Kiire
WiFi-ruuter

Uue põlvkonna
digiboks koos puldi
ja vajalike kaablitega

Kaasaegne televisioon
+ kiire internet

ainult 9,90 €/kuu
Turu parim hind!

Parim lahendus
äärelinnas ja maal

Küsige pakkumist:
levikom.ee/seenior
Tellimiseks vajalik pensionitunnistus
või puudega isiku kaart

