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Martin Havrda
předseda představenstva

Jako česká rodinná firma bez zázemí nadnárodních korporací je vztah s našimi
zákazníky v kombinaci s technologickými inovacemi služeb základním stavebním kamenem
našeho podnikání.

Úvod
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Vztah mezi našimi službami a zákazníky,
kteří je využívají, prošel v uplynulých letech
zásadními změnami. Stále větší počet
zákazníků očekává od svého poskytovatele
více než jen základní poskytování internetových služeb. Důvodem je to, že využívání
internetu v současné době dramaticky roste
a stává se součástí života téměř každého z nás.
Pevné i mobilní internetové připojení se stává
každodenní potřebou jak v pracovním tak
v osobním životě. Stejně tak se mění pohled
našich klientů na televizní služby, kdy je stále
důležitější dát našim zákazníkům pouze to, co

opravdu využívají a v době, která jim nejvíce
vyhovuje.
Z tohoto důvodu jsme se zaměřili na inovaci našich tarifů a snažíme se vždy jako
první v České republice pravidelně představovat nové uživatelské a technologické
funkcionality našim residenčním i velkoobchodním partnerům.
Věříme, že posouváme hranice a snažíme
se vylepšovat a zjednodušovat naše služby
tak, aby pro ně bylo jejich využívání co
nejjednodušší. Netvrdíme, že děláme všechno
nejlépe, ale z vlastních chyb se snažíme
poučit. To co děláme, jsme schopni dělat jen
díky našim zákazníkům, a proto se snažíme
naše zákazníky poslouchat. Stejně jako naše
služby.
Úvodní slovo předsedy představenstva / 7

Kdo jsme
a co děláme

Jsme česká rodinná firma, které záleží na tom co si o nás zákaz-

Naše ZÁSADY

níci myslí, a jak jsou spokojeni s našimi službami. A děláme vše
proto, aby to tak zůstalo.

naši klienti se
nepřizpůsobují nám,
my se přizpůsobujeme jim!

Obchodní značka AIM společnosti
Planet A, a.s. působí na telekomunikačním trhu od roku 2008. Jsme 100%
rodinná firma, jejíž zakladatelé mají
dlouholeté zkušenosti s podnikáním
v České republice. Od roku 1991 se nám
podařilo vybudovat několik zajímavých
projektů, které jsou dodnes vedoucími
hráči ve svém oboru a to nejen na území
České republiky. Od roku 2008 se 100%
věnujeme oboru telekomunikací s téměř
výhradním zaměřením na poskytování
telekomunikačních služeb domácnostem.
V současné době jsou naše služby dostupné ve více než 40 000 domácnostech v Praze, Mělníku a Neratovicích
a rovněž v dalších 20+ měs-

Přenášíme potřeby stávajících
zákazníků do inovací našich
služeb. Chceme slyšet,
co zákazníci chtějí.

tech prostřednictvím partnerských sítí.
Jsme naprosto nezávislí z pohledu technologií, vývoje služeb či zákaznického servisu, abychom mohli pružně
reagovat na potřeby našich zákazníků.
Neočekáváme, že se naši zákazníci
přizpůsobí nám. My a naše služby se
musí přizpůsobit jim.
A tuto filozofii přenášíme do všech
oblastí vývoje našich služeb.

Snažíme se dělat jen to, co jsme
schopni dělat dobře a zajistit
našim zákazníkům maximální
kvalitu.
Věříme, že slušnost je základem
dobrých dlouhodobých vztahů,
i když to ne vždy dopadne
podle vzájemných představ.
Naše sítě jsou jen tam, kde mají
být, a kde všichni vědí proč
a co děláme.
Naše vlastnická struktura je
veřejně známá a všichni majitelé
se podílí na vedení společnosti.
Jsme dostupní a nikdy to nebude
jinak.

Záleží nám na vás!

8\

Kdo jsme a co děláme / 9

HISTORIE společnosti

2007
nejmodernější
technologie

INOVATIVNÍ
SLUŽBY

Poskytování našich služeb je podmíněno vybudo-

Kompletní dodávka služeb pro domácnost v rozsahu,

váním kvalitní infrastruktury od našich páteřních

který přesně vyhovuje našim zákazníkům, je klíčo-

technologií až do Vaší domácnosti. Již od počátku

vým faktorem při sestavování našich služeb. Od

věříme, že optická vlákna jsou budoucností tele-

internetového připojení, přes interaktivní televizi,

komunikací, a proto budujeme naše sítě s využi-

telefon až po služby mobilního operátora, to vše

tím tohoto přenosového media. Optika a aktivní

mohou naši zákazníci dostat pod jednou střechou

prvky Cisco a HP nám dávají prakticky neomezené

a na jednom vyúčtování. Veškeré služby pak lze

možnosti pro budoucí navyšování kapacity sítě

prostřednictvím zákaznického účtu jednoduše na-

a poskytují nám základní předpoklady pro imple-

stavovat kdykoliv a odkudkoliv.

2010
2012

Převzetí 100% akcií
Planet A a.s., její přejmenování a vytvoření obchodní značky AIM Networks
za účelem budování optických sítí
a poskytování telekomunikačních služeb.

Máme zasíťováno prvních 10 000 bytů
v Praze a dále rozšiřujeme naše portfolio
služeb o velkoobchodní dodávku IPTV
do partnerských sítí po celé České republice.

zákazníci

potřeby a různý způsob využívání telekomunikačních služeb. A právě jim jsou určeny naše
služby, které díky svým funkcím s přidanou hodnotou dokáží v daný okamžik uspokojit
individuální potřeby všech najednou bez nutnosti kompromisů.
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2011

20 000 zasíťovaných bytů
Díky akvizici společnosti Kasten Net,
s.r.o. zahajujeme poskytování služeb AIM
i v lokalitách Neratovice a Mělník a dosahujeme počtu 20 000 zasíťovaných bytů.

Stěhujeme se do nových kanceláří
a dosahujeme počtu 10 000 zákazníků
našich služeb. Zahajujeme výstavbu
v lokalitách Krč, Libuš a Jižní Město.

2014
2015

partnerství s SBD Praha a DMS a zahajujeme první etapy výstavby optické sítě
v lokalitě Černý Most. Zároveň jsme spolu s Netbox první instalací IPTV platformy
v České republice.

10 000 zákazníků

našich služeb.

Našimi zákazníky jsou tradiční domácnosti, jejichž členové bez ohledu na věk mají různé

Uzavíráme strategické

Prvních 10 000 bytů

mentaci datově náročnějších funkcionalit v rámci

naši

2008

30 000 zasíťovaných bytů
A dále rosteme v lokalitách Jižní Město,
Prosek, Vysočany a chystáme se na další
veliký projekt v Bohnicích. Připravujeme
novou televizní platformu.

Narodila se Kuki
Narodila se nová televizní platforma Kuki, naše
síť má 40 000 zasíťovaných bytů, dalších 27 000
ve výstavbě a 15 000 aktivních uživatelů našich
služeb. A rosteme dál...
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údaje společnosti

FIREMNÍ

Obchodní jméno

Datum vzniku

Planet A, a.s.

29. 6. 1990, ve stávajícím
oboru podnikání od 27. 9. 2007

Na naší optické síti, nebo v její blízkosti nabízíme

Spisová značka

ZÁKAZNÍCI

rovněž datové a telefonní služby firemním zákazníkům s vysokou garantovanou dostupností služeb
a v kombinaci s řadou doplňkových služeb indivi-

RESIDENČNÍ

ZÁKAZNÍCI

OR oddíl B, vložka 118
vedená Městským soudem v Praze

Právní forma
Akciová společnost

dualizovaných dle přání klienta.
Nabízíme řešení kompletních telekomunikačních
služeb domácnostem prostřednictvím jediného datového spoje a inteligentních koncových zařízení, která

POSKYTOVATELÉ
INTERNETU

umožňují bezpečné řízení všech telekomunikačních
služeb v domácnosti, zejména pak internet, telefon
a digitální televize IPTV. Naše řešení je specifické
svou technologickou vyspělostí, dlouhou životností

Aktuální výpis z obchodního rejstříku
naleznete zde:

Představenstvo
Martin Havrda, MSBA (*1977) předseda
Ing. Hynek Mlynářík (*1965) místopředseda
Ing. Lukáš Rameš
(*1978) člen

a zajišťuje plně digitální televizní vysílání se širokou
Model virtuální IPTV platformy zajišťuje partnerským

nabídkou doplňkových služeb. Kvalitní settopboxy

ISP možnost poskytování služby IPTV koncovým uži-

Motorola jsou plně kompatibilní se všemi moder-

vatelům v individuálně definovaném formátu a bez

ními formáty MPEG2, MPEG4, a jsou připraveny

nutnosti rozsáhlých investic do vlastního IPTV řešení.

na vysílání ve formátu High Definition. Na přání

Součástí nabízených služeb jsou odborná školení

zákazníka realizuje společnost Planet A, a.s. také

zaměřená na poskytované technologie a služby,

individuální návrhy řešení datových rozvodů v rámci

distribuce hardware komponentů a specializovaná

domácností, případně dodávku souvisejícího hard-

podpora pro ISP.

ware a software.
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Dozorčí rada
Ing. Jaroslav Havrda (*1950) předseda
Ing. Milan Černý 		 (*1969) člen
Ing. Petr Šinták 		 (*1950) člen

Údaje společnosti / 13
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Martin Havrda předseda představenstva

Milan Černý

Martin Havrda má dvacetiletou zkušenost s podnikáním v České republice, Německu a v USA se
zaměřením na oblast telekomunikací, lékárenského velkoobchodu a maloobchodu, farmaceutické
výroby a developerské činnosti v oblasti realit. Jeho specializací je zejména řízení a investiční
rozvoj mladých společností, finanční restrukturalizace a akviziční financování. Do roku 2006 působil
ve společnosti Česká lékárna, a.s. v pozici obchodně-ekonomického ředitele a akcionáře této
společnosti. Od roku 2007 byl zvolen předsedou představenstva a generálním ředitelem společnosti
Planet A, a.s. a je rovněž jejím akcionářem. Martin Havrda je držitelem titulu Bc. Vysoké školy ekonomické v Praze, obor Finance a titulu Master of Science in Business Administration ze San Diego
State University, USA, obor Podnikání a investiční financování.

Specialista v oboru Microsoft technologií se zaměřením na oblast vývoje operačních systémů a webových aplikací pro střední a velké společnosti s více než dvacetiletou zkušeností v oboru. Od roku
2007 působí ve společnosti Planet A, a.s. jako akcionář a člen dozorčí rady. Do jeho odpovědnosti
patří vývoj interních systémů, zákaznických portálů a vývoj aplikačního prostředí pro správu datových
sítí, CRM a Billing.Vystudoval Stavební fakultu ČVÚT v Praze.

Hynek Mlynářík

místopředseda představenstva

Specialista v oblasti restrukturalizací a vývoje softwarových systémů zaměřených na operační
prostředí a webové aplikace pro střední a velké společnosti. V tomto oboru působil více než dvacet
let. Hynek Mlynářík je rovněž odpovědný za oblast vzdělávání zaměstnanců se zaměřením na technologie. Od roku 2007 je akcionářem a místopředsedou představenstva společnosti Planet A, a.s.
Ve společnosti působí v pozici ředitele pro výstavbu sítí. Vystudoval Stavební fakultu ČVÚT v Praze.

člen dozorčí rady / Vedoucí IS

Jakub Jánský

obchodní ředitel

Díky své dlouholeté zkušenosti s řízením prodejních kanálů je ve společnosti odpovědný za oblast
prodeje telekomunikačních služeb residenčním a firemním zákazníkům, rozvoj produktového portfolia, související marketing a analýzu obchodních příležitostí v rámci výstavby telekomunikačních sítí
FTTx. Ve společnosti pracuje od roku 2011, od roku 2012 je rovněž akcionářem společnosti. Vystudoval Vysokou školu finanční a správní v Praze.

Lukáš Rameš člen představenstva
Má více než 10 letou zkušenost v oblasti správy a rozvoje telekomunikačních infrastruktur FTTx
s následným poskytováním telekomunikačních služeb residenčnímu a korporátnímu segmentu. Do
týmu Planet A, a.s. přišel v rámci akvizice společnosti Kasten Net, s.r.o. v roce 2011, od roku 2013
působí na pozici provozního ředitele, a od roku 2014 je rovněž členem představenstva společnosti.
Ve společnosti je odpovědný zejména za kvalitu poskytovaných služeb a veškeré technologické
zázemí společnosti. Vystudoval Elektrotechnickou fakultu ČVÚT v Praze.
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...VŠEM NÁM MŮŽETE ZAVOLAT
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televize

která vás bude bavit
Kuki je moderní televizní platforma, která umožňuje výběr a změnu televizních stanic podle přání
zákazníka. Díky chytrým funkcím již není třeba přizpůsobovat svůj čas televiznímu programu.
S námi jste pánem svého času.

Liga mistrů ve fotbale nebo oblíbený seriál manželky? Uvízli jste v zácpě
na D1 a nestíháte večerní film? Zapomněli jste si nahrát oblíbený pořad?
Děti chtějí koukat na večerníček a Vy máte doma jenom jednu televizi
a tak akorát počítač a tablet? Tak tyto situace a ještě spoustu dalších už
s námi nemusíte řešit.

co kuki umí?

Chytá TV kanály dle
Vaší volby
Přehrává, nahrává,
cestuje časem
Servíruje filmové trháky

Vaše přání splní i na dálku

Instaluje se jednoduše sama

Intuitivně se ovládá

Funguje na TV, tabletu,
chytrém telefonu a na PC

Tohle jinde nedostanete!
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PŘEDSTAVUJI VÁM SVÉ CHYTRÉ FUNKCE

CHYTÁ JEN TO,

CO vás OPRAVDU ZAJÍMÁ

CESTUJI V ČASE A MILUJU FILMY

V našich tarifech si můžete polovinu programové

Pamatuji si vše za posledních 48 hodin, zastavím se nebo Vám přehraji pořad od začátku. V Kině mám pro Vás jen ty nejlepší filmové
trháky a pamatuji si 10 hodin nahraných pořadů až 7 dní.

skladby vybrat sami a pokud Vás něco přestane
bavit, tak si můžete svou programovou nabídku

MOBILNÍ APLIKACE

každý měsíc sami změnit nebo rozšířit. Už žádné
přepínání mezi kanály, které vás nezajímají.

VYPADÁ

VŽDY STEJNĚ
KUKI vypadá vždy stejně bez ohledu na to, na jakém
zařízení se právě díváte. Jednotnost vzhledu a jednoduchost ovládání je klíčovou myšlenkou celého

S chytrou mobilní aplikací
AIM KUKI TV máte svou
televizi vždy u sebe.
Sledujte, nahrávejte,
zapínejte, vypínejte,
přepínejte…

NASTAV SI KANÁL

Jednoduché a intuitivní rozhraní pro výběr televizních stanic, které
si navolíte v rámci svého základního tarifu, a které lze každých
30 dnů vyměnit za jiné.

NAVÍC KANÁL

Rozšiřte si počet televizních kanálů nad rámec balíčku dodaných
či vybraných v rámci koupeného základního tarifu. Tohle Vám žádná jiná televize neumožní.

vývoje naší aplikace. Chytré funkce tak můžete
využívat kdykoliv a kdekoliv. Mobilní telefon můžete
rovněž využívat jako dálkový ovladač k televizi.

vychytaná

NAHRÁVÁM SERIÁLY

Se mnou nepřijdete o žádný oblíbený seriál, vše hlídám za Vás.
Vyberte si epizodu, nebo celý seriál a řekněte mi, co s ním chcete
dělat.

TELKA

NAVÍC HBO
Televizní platforma KUKI reflektuje dlouholetou

Taky Vám nabízím dokoupení TV kanálů ze skupiny HBO obsahující kompletní obsah z produkce HBO ve vysokém rozlišení, videotéku HBO On Demand a online aplikaci HBO GO.

analýzu potřeb a přání našich zákazníků, stejně
jako nejnovější technologické trendy. Díky vlastnímu
vývoji můžeme každý měsíc představovat nové
funkce, které Vám dávají opravdovou svobodu. Svůj
čas a zábavu si řídíte sami.

18 \
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NAHRÁVÁM 50/100

Nahrávejte si vybrané pořady v rozsahu 50 hodin na 3 měsíce
nebo v rozsahu 100 hodin na 6 měsíců. Kolikrát si mě koupíte,
tolikrát mě máte.

Televize - která Vás bude bavit / 19

MOBILNÍ APLIKACE

Kuki televize je všude s vámi

Sledujte své oblíbené pořady v tabletu, mobilním telefonu nebo
na počítači s mobilní aplikací AIM KUKI TV, ať už jste kdekoliv.

Mobilní aplikace AIM KUKI TV je standardní součástí všech IPTV tarifů a umožňuje konzumaci na 4 mobilních zařízeních
nebo počítačích. Mobilní zařízení lze
rovněž používat jako dálkový ovladač
k Vaší televizi.

Doma

na výletě
Sledujte televizi zcela jinak!

na poradě
v restauraci

AČ

„Mobilní aplikaci využívám každý den, jak na tabletu,
tak na telefonu. Je to super záležitost.“

Albert Čermák,

20 \
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v tramvaji
Praha 4
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Internet

KTERÝ POSLECHNE NA SLOVO

VÝHODY NAŠEHO
INTERNETU

Nonstop připojení 24/7

Jako jediní nabízíme chytré internetové tarify,
které Vám umožní kdykoliv nastavit výkon
svého internetu přesně podle Vašich potřeb.

Vlastní optimalizace rychlosti
Možnost zrychlení kdykoliv
Optická přípojka
Symetrické rychlosti

Potřebujete stáhnout video z internetu? Nebo jste dokončili projekt a potřebujete odeslat velké množství dat?
U AIM to není žádný problém. U všech
internetových tarifů lze libovolně nastavovat poměr mezi rychlostí stahování
a rychlostí odesílání v daný časový
okamžik a přizpůsobit tak výkon internetu momentálním činnostem.
A pokud Vám výkon nestačí, lze
s funkcí ŠLÁPNI NA PLYN zrychlit Váš
internet na omezenou dobu.
Využívejte internet jinak!

„Pro mou práci je kvalitní a flexibilní in-

DK

ternetové připojení naprosto nezbytné.
Internet od AIM je pro mě nutnost.“

Dalibor Kurek,

22 \
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OPTICKÉ

SÍTĚ

Díky vybrané technologii optických sítí můžeme našim zákazníkům nabídnout internetové
služby bez omezení rychlosti uploadu, downloadu nebo objemu stažených dat. Optické
sítě nám navíc umožňují kapacitu tras k zákazníkovi jednoduše navyšovat bez nutnosti
výměny kabeláže.

Šlápni

Upload? Download?
U NÁS JE TO TAK, JAK SI ŘEKNETE.

nastav

Garance rychlosti

Potřebujete krátkodobě navýšit rychlost svého

Trávíte na internetu čas především stahováním

Rychlost připojení Vám můžeme garantovat pouze do konce tzv. předávacího bodu kabelu nebo
zásuvky. Rychlost měření doporučujeme provádět
připojením právě pomocí pevného kabelu nikoliv
prostřednictvím wifi routeru, aby nedocházelo ke
ztrátám.

internetu? Poslali Vám přátelé odkaz na fotografie

velkých objemů dat? Nechcete již plýtvat hodiny

a videa ze společné dovolené a je to větší množ-

stahováním fotek, videí či filmů? Nebo naopak

ství dat? Chcete sám tyto fotky a videa nasdílet

častěji data na internetu nahráváte a sdílíte?

Jak nejlépe změřit rychlost

na internetu? Není nic jednoduššího než s námi

Jedině u AIM přinášíme možnost si svůj tarif

šlápnout na plyn! Nemusíte si předplácet rychlejší

optimalizovat a přizpůsobit jej právě tomu, co

tarif, zvýšíme Vám rychlost na jeden týden.

na internetu momentálně nebo naopak často

Pro správné měření rychlosti přenosu dat je třeba vypnout všechna zařízení a aplikace, která
mohou naměřené hodnoty negativně ovlivnit nebo
ovlivňovat výkon Vašeho stroje. Měření je rovněž
ovlivněno kvalitou serverů, se kterými si při měření
vyměňujete informace.

na plyn

si výkon

děláte. Nastavit rychlost je možné u všech naDíky službě NASTAV SI VÝKON navíc můžete

šich aktuálně nabízených tarifů prostřednictvím

změnit a tím lépe zoptimalizovat své připojení

zákaznického konta a tuto změnu lze provést

k internetu přesně tak, jak potřebujete.

kdykoliv s okamžitým účinkem.

Navýšení rychlosti platí na 1 týden a lze zrychlovat
až do maximální rychlosti 100/100 Mbps. Po uplynutí týdne se vrátíte na svou smluvní rychlost.

ŠLÁPNI
NA PLYN

Nonstop připojení a FUP
U všech našich internetových tarifů se můžete nonstop připojit na jednu přípojku k více počítačům.
Žádný z těchto tarifů nemá omezení přenesených
dat (FUP), u nás se platí pouze paušální poplatek
bez ohledu na to, jak je připojení vytížené.

NASTAV
SI VÝKON

PŘEHLEDNÁ OSA PRO NASTAVENÍ RYCHLOSTI INTERNETU

„I já musím občas pracovat z domova a internet AIM je pro mě naprosto
ideálním řešením!“

Hynek Mlynářík,
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Internet - který poslechne na slovo

místopředseda představenstva, Planet A, a.s.

Internet - který poslechne na slovo / 25

BALÍČeK služeb
VŠE NA JEDNOM MÍSTĚ

Internet, chytrá televize, spousta filmů, telefon a mobil,

VÝHODY
BALÍČKŮ

a to vše v nastavení přesně podle našich zákazníků.

Chytré televizní funkce

Jak nejlépe
ušetřit?

lZE SI SLUŽBY

SAMOSTATNĚ KOMBINOVAT?

Chytré funkce internetu
Velká úspora

Při pořízení vícero služeb poskytujeme

Pokud některý balíček není k dispozici

našim zákazníkům výhodnější cenu a to

k výběru na našich stránkách, je možné si

samozřejmě se všemi funkcemi, které jsou

individuálně služby poskládat a zavolat nebo

u našich služeb dostupné.

se objednat na nezávaznou konzultaci.

podáme vám
pomocnou
ruku

KTERÝ BALÍČEK

Jedno

Preferuje-li zákazník sledování telky nebo

Ano, to nejlepší z našich služeb je k dispozici

tráví více času na internetu, případně chce

za jednou výhodnou cenu a to pouze s jed-

výhodněji telefonovat? Není problém, lze si

ním vyúčtováním.

JE TEN PRAVÝ?

Všechny služby
pohromadě

Vyučtování?

jednoduše vybrat jednu z našich kombinací
služeb.
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všechny služby = výhodná cena = jedno vyúčtování

Balíčky služeb - vše na jednom místě / 27

S BALÍČKEM
UŠETŘÍTE!

UPLOAD? DOWNLOAD?
PROGRAMY PODLE VÁS.

V rámci všech našich balíčků získá náš zákazník všechny chytré TV funkce a kvalitní internetové připojení, kde si zákazník sám může měnit nastavení rychlosti stahování a nahrávání.

BUĎTE ŠŤASTNĚJŠÍ
DÍKY NAŠIM SLUŽBÁM

Tohle je vážně pecka!

Balíček AIM.
Věnujme se více našim dětem – hrajme si s nimi,
dělejme společně úkoly, prostě se bavme.

Služby pro celou rodinu.

Oblíbený seriál nebo pořad si lze díky našim chytrým TV
funkcím pustit později. Nestíháte večerníček kvůli večeři
nebo koupání? Nevadí, Vaše děti neřeší, jestli se na něj
podívají v 19:00 nebo v 19:15.
Má Vaše přítelkyně narozeniny zrovna v den přímého
přenosu, o který nechcete přijít? Dávají zrovna večerní
zápas NHL, ale ona už domluvila oslavu s rodinou?
Nečekejte u televize, připravte pro svou drahou polovičku

DOSTUPNÉ FUNKCE BALÍČKU

Nastav si kanál
I u našeho balíčku si lze navolit oblíbené TV stanice
a také je jednou měsíčně měnit.

překvapení, věnujte se jí i její rodině. Díky naší TV Kuki
a jejím chytrým funkcím Vám žádný fotbal ani jiný sportovní přenos už neuteče.

Mobilní aplikace
Díky mobilní aplikaci AIM KUKI TV mají naši zákazníci
oblíbené pořady také v mobilu, tabletu nebo PC.

Hezké vzpomínky z dovolené?
Nasdílejte Vaše fotografie díky našemu internetovému
připojení s rodinou i přáteli. Facebook, Instagram nebo
email? Díky spolehlivému internetu si můžete zvolit vlastní

„Jsem moc ráda, že můžu mít všechny služby hezky pohro-

MK

způsob.

madě. Já se ráda dívám na televizi a manžel je internetový
fanda. Dcera Anička má tablet, tam využívá nejen internet

Pobavilo Vás oblíbené video a chcete ho poslat dál?

do školy, ale také se dívá na vaši TV Kuki.“

Proč ne, s naším internetem si můžete jeho rychlost
navýšit krátkodobě na maximum a odesílat větší objem

Marie K.,
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Nastav si výkon / Šlápni na plyn
U nás lze ovládat také internet. Podle potřeby lze krátkodobě navýšit rychlost internetu případně ji měnit.

Balíčky služeb - vše na jednom místě

Praha - Černý Most, Facebook

dat tak, jak se Vám to zrovna hodí.

Chytré TV funkce
Proč být otrokem TV vysílání a pevně daných vysílacích časů? Díky chytrým funkcím už lze oblíbené pořady, filmy, dokumenty nebo seriály sledovat kdykoliv.

Balíčky služeb - vše na jednom místě / 29

SERVÍRUJEME VÁM FILMOVÉ TRHÁKY!

KINO

VE VAŠEM OBÝVÁKU

Nejde nám o co největší počet filmů, na které se nikdo nechce dívat. Chceme
Vám dát jen to, co má smysl a má hodnocení vyšší než 80%. Tak se bavte...

Filmové lahůdky pro všechny.

Forrest Gump

Matrix

Zelená míle

Pelíšky

Pacific rim

Harry Potter

Pulp fiction

Hobbit

Vetřelec

Ted

Příběh hraček

South Park

KRATŠÍ CESTA DO KINA UŽ NENÍ
Kuki TV má vytříbený filmový vkus. Nabízíme Vám přístup ke stovkám
domácích a zahraničních filmů, seriálů a dokumentů. Přátelíme se
s filmovými databázemi, abychom pro Vás získali to nejlepší a nejnovější
na trhu. Každý měsíc se navíc snažíme nabídnout alespoň pár skvělých
titulů na zkoušku.

Co Vám ještě řeknu?
Detailní informace ke každému titulu ve
formě oficiálního textu distributora vč.
možnosti jednoduchého či kombinovaného vyhledávání Vám usnadní cestu k
Vašemu příjemnému večeru.

District 9
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Kino - ve Vašem obýváku

Horem pádem

Vlk z Wall street

8 Mile

Kick - Ass

Doba ledová

AH

„V televizi nic zajímavého nedávají, ale super filmy - to je něco pro
mě! V Kině si vždycky vyberu nějaký hit, který jsem nestihl v kině“

Alexandr Holub,

Praha 4

Kino - ve Vašem obýváku / 31

telefon

MODERNÍ HLASOVÉ SLUŽBY
VÝHODY
TELEFONU
OD AIM

Pevná linka a mobilní telefon bez měsíčních paušálů, výhodné ceny volání
a s možností dokupu volných jednotek dat, sms a minut volání.

PEVNÁ

MOBILNÍ

LINKA

TELEFONOVÁNÍ

AIM Telefon je služba pevné telefonní linky

Výhodné volání se službou AIM Mobil.

s levným voláním po ČR i do zahra-

Neplatíte měsíční paušál a sami si kon-

ničí. Volání v síti AIM je zcela zdarma.

trolujete své výdaje na volání a SMS.

K hlasovému přenosu využíváme tech-

Službu lze kdykoliv doplnit a rozšířit

nologie

výběru

o dokupy volných jednotek sms, minut volání

z nabídky koncových VoIP zařízení od naší

nebo přístupu k internetu a poskládat si tak

společnosti. Tarif AIM Telefon bez paušálu

službu, která přesně vyhovuje Vašim potře-

není samostatnou službou, a je standardní

bám. S AIM Mobilem jste skutečným pánem

součástí všech tarifů služby Internet a Balíček.

svého telefonu!

VoIP,

vč.

možnosti

1

Žádné měsíční paušály

2

Dokupy volných
jednotek

3

Pevná linka
s tarifikací 1 + 1

4

Výhodné balíčky
mobilních dat

5

Volání v síti AIM
zdarma

6

Výhodná kombinace
s internetem a televizí
Kuki

podáme vám
pomocnou
ruku

S vteřinovou tarifikací platíte jen to, co skutečně provoláte.

Já už tam volal a všechno skvěle funguje.
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Ing. Hynek Mlynářík
místopředseda představenstva

VÝSTAVBA
Kvalitní služby lze opravdu kvalitně poskytovat
jen za předpokladu, že technická infrastruktura pomocí které se služby poskytují, splňuje
náročné kvalitativní a technické parametry.
Oddělení výstavby je tím, kdo síťovou infrastrukturu v objektech a mezi objekty připravuje. Na začátku stojí plán na zasíťování nové
lokality. Následuje projekt meziobjektových
rozvodů. Poté jsou s projektem seznámeni
zástupci vlastníků objektů a pozemků. S jednotlivým zástupci vlastníků objektů jsou pro-
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jednány podmínky vstupu do objektu a výsledkem takového projednání je uzavření smlouvy
nebo souhlas s umístěním naší sítě v objektu.
Lidé kteří zajišťují přípravu výstavby sítě a ti,
kteří následně výstavbu realizují, jsou prvními
vyslanci naší společnosti u Vás. Pracovníci ve
výstavbě jsou připraveni zohlednit Vaše požadavky na koordinaci prací s jinými řemeslníky
ve vašem objektu a přizpůsobit se vašemu
domovnímu řádu. Více informací o tom, jak
výstavba probíhá, najdete na dalších stranách.

Úvodní slovo místopředsedy představenstva / 35

VÝSTAVBA

Telekomunikačních sítí
JAK TO CELÉ
PROBÍHÁ

Náklady na výstavbu telekomunikační sítě ve vašem objektu neseme my,
stejně jako všechny náklady související s jejím provozem.

Umístění našich sítí do vašeho objektu je
předmětem dohody stvrzené smlouvou.
Samotné technické řešení pak spočívá
v umístění plechové rozvaděčové skříně
obvykle do suterénních prostor domu
a v rozvedení kabelů do stávajících prostupů a tras v domě. Naše kabely neruší

provoz jiných kabelových operátorů,
takže mohou mohou být bez problémů
umisťovány vedle sebe. Pro potřeby
provozování sítě si zřizujeme vlastní
odběrná místa a uzavíráme smlouvy
přímo s dodavatelem energií dostupným
v dané lokalitě.

1

Podpis smlouvy nebo
souhlas s umístěním
sítě.

2

Vybudování vnitřní
sítě dle předem
schváleného
projektu.

3

Instalace materiálů dle
dohody s vlastníkem
objektu, zprovoznění
sítě a koordinované
připojování koncových
účastníků

VY ZNÁTE SVŮJ
OBJEKT NEJLÉPE, MY SE
PŘIZPŮSOBÍME.

JJ

„Je to první telekomunikační společnost, která při výstavbě
a následné péči o náš objekt splnila to, co slíbila.“

J. Jirman,

předseda výboru SVJ, Praha - Černý Most
Černý Most, Jižní Město, Prosek, Bohnice, Krč, Ruzyně, Stodůlky, atd...
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Váš dům.

Za dveře v domácnosti
je umístěna datová
zásuvka.

Instalace služeb je pro
zákazníky zdarma.

Kamera nebo
pohybové čidlo, které
chrání váš sklep nebo
vstup do domu.

Hlavní rozvaděč je
umístěn v suterénu.

Schéma instalace
telekomunikační sítě v domě
Optický kabel je přiveden do suterénních prostor
objektu a je zakončen v plechovém rozvaděči.
Tamtéž jsou svedeny a ukončeny všechny kabely
z jednotlivých podlaží domu. Do rozvaděče umístí
technici aktivní prvek, který bude převádět optický
signál na metalické kabely do jednotlivých bytových jednotek.

Váš byt.

Schéma instalace v bytové jednotce
Instalace v bytě se provádí vždy individuálně v závislosti
na typu zvolených služeb, možnostech konkrétní bytové
jednotky a přání zákazníka.

220 V
Switch 5 - 8 Port
150 x 110 mm

RJ 45

konektor

1

TV

RJ 45

Optický kabel je
do domu přiveden
kolektorem.

konektor

2

220 V
RJ 45

konektor

Wi - Fi Router

RJ 45

konektor

Set - Top - Box

SCART & HDMI
RJ 45

3

220 V

VoIP GATEWAY

Motorola VIP 1113
270 x 190 mm

170 x 110 mm

kabel

VoIP Analogová brána
110 x 110 mm

220 V

220 V

VoIP Telefon

220 x 220 mm

RJ 11

TELEVIZE

220 V

220 V

RJ 45

konektor

konektor

STOLNÍ PC / NOTEBOOK
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Datová zásuvka RJ 45
90 x 90 mm

SWITCH

220 V

Datové rozvody jsou
vedeny v existujících
trasách.

ZÁSUVKA

konektor

STANDARDNÍ
TELEFON

VOIP
TELEFON
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PARTNEŘI
PARTNEREM
MŮŽETE BÝT
I VY

I když si většinu věcí zajišťujeme vlastními zdroji, bez slušných a spolehlivých
partnerů nelze budovat skutečně kvalitní telekomunikační infrastrukturu.

Budování telekomunikační infrastruktury a následné poskytování náročných
služeb obsahuje celou řadu procesů,
které je nutné řešit ve spolupráci
s našimi partnery. V AIM klademe důraz
zejména na dlouhodobé korektní vztahy
s majiteli objektů, kde naše sítě stavíme,
s dodavateli páteřních tras a výrobci
aktivních technologií, kteří nám garantují
vysokou dostupnost služeb.
Klíčová je rovněž spolupráce se stavebními firmami, které v bytových objektech a na přilehlých pozemcích realizují
výstavbu našich sítí tak, aby majitelé
objektů byli maximálně spokojeni.

Součástí kvalitních služeb je samozřejmě
spolupráce s dodavateli televizního
obsahu, kde se zaměřujeme hlavně na
urychlení přechodu na HD formát vysílání a kvalitní skladbu titulů ve videopůjčovně naší televizní platformy KUKI.
Televizní platformu KUKI vyvíjíme společně s naším strategickým partnerem,
společností SMART Comp, a.s., se kterou
dlouhodobě spolupracujeme v oblasti
vývoje nových služeb, projekce datové
infrastruktury a v oblasti akvizic.

1

Máte zájem o připojení
vašeho objektu k síti
AIM?

2

Chcete lidem ve
vašem objektu dopřát
flexibilní, moderní,
inovativní a spolehlivé telekomunikační
služby?

3

Kontaktujte nás na
emailu info@a1m.cz
nebo telefonu 246 089
200, případně vyplňte
žádost o nezávaznou
konzultaci na našem
webu www.a1m.cz

JDE NÁM
O KVALITU,
NE KVANTITU

Spolupracujeme jen s těmi nejlepšími!
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DEVELOPERSKÉ
SPOLEČNOSTI

majitelé
objektů

Spolupracujeme při realizaci návrhů datových infra-

Spolupráce s majiteli objektů je nedílnou a klíčo-

struktur s následným poskytováním telekomunikač-

vou součástí našeho rozvoje. Revitalizace obytných

ních služeb v rámci stávajících a budoucích develo-

komplexů s cílem zachování jednotného rázu budov,

perských projektů s cílem zajištění snadného přístupu
koncových uživatelů k telekomunikačním službám
- 4Play. Dlouhodobá partnerská spolupráce v jednotlivých fázích developerských projektů, od územního

zajištění maximální flexibility koncových uživatelů
z pohledu přístupu k telekomunikačním službám,

REFERENCE
OD VÁS

„Služby AIM baví mě i mé 3 pubertální děti. Když se vrátím pozdě z práce, pustím si svůj oblíbený
detektivní seriál v klidu během večerní siesty. Děti si pouští hudební kanály, hrají na počítači nebo

ZK

minimalizace nákladů spojených s restrukturaliza-

sdílejí své postřehy na sociální síti se svými kamarády. Takže si svůj relax užíváme všichni a jsme
maximálně spokojeni.“

Zuzana Karásková, Praha 4

cí STA a datových rozvodů jsou hlavní oblasti naší
komunikace s objekty. Unifikovaná strukturovaná

řízení až po finální realizaci, zajišťuje maximální efekti-

kabeláž pak umožňuje nájemníkům a vlastníkům

vitu, nákladovou optimalizaci, a minimalizaci dodateč-

bytových jednotek komfortní přístup k telekomuni-

ných zásahů do nemovitostí.

kačním službám nové generace. Klademe důraz na

„Mám ráda seriály a určitě se těším na vyzkoušení nové super funkce NAHRÁVÁM SERIÁLY.

koordinovaný a společně projednaný způsob budo-

Zvláště v létě, kdy trávíme většinu času u vody nebo na chalupě.“

TECHNOLOGIE

SŠ

vání sítí tak, aby bylo možné kdykoliv zohlednit nové
požadavky a přání majitelů těchto objektů.

Simona Šmejkalová,

Neratovice, facebook

PÁTEŘNÍ TRASY

„Dřív jsem se na TV vůbec nekoukala, ale od té doby, co máme nainstalovaný internet od AIM, který

Dlouhodobě prověřená strategická partnerství s provozovateli a vlastníky páteřních optických sítí a výrobci technologií zajišťují přístup k datovým spojům umožňujícím distribuci vysoce kvalitních telekomunikačních služeb
koncovým uživatelům a partnerům společnosti Planet A, a.s. Díky společnému postupu s těmito partnery dokáže

GŠ

jsem původně potřebovala hlavně kvůli práci z domova, mě začalo bavit i sledování TV. Můžu si
pouštět, kdy chci a co chci a to mi vyhovuje.“

Gabriela Štampachová, Praha 9

společnost Planet A, a.s. zajistit vysokokapacitní připojení stávajících a nově budovaných lokalit na páteřní optické sítě s možností dalšího rozšiřování poskytovaných služeb bez ohledu na jejich datovou náročnost.

„Naší prioritou je dodat službu koncovým zákazníkům v maximální možné kvalitě. S Dial Telecom
spolupracujeme prakticky od počátků fungování naší společnosti. Vážíme si zejména spolehlivosti
služeb, lidského přístupu a 100% dodržování slíbených termínů“

Martin Havrda, předseda představenstva Planet A, a.s.

„Já i moje dvě malé děti oceňujeme u AIM bohatou nabídku dětských televizí, spoustu soutěží
o prima ceny. A já jsem moc ráda, že mám doma také spolehlivý internet, protože tam dnes najdete
úplně všechno.“

IP

Ivana Poustková, Praha 9

Na nás se můžete spolehnout!
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U Hellady 697/4
140 00 Praha 4 - Michle

Provozní doba
Po - Pá 8.00 - 20.00

Zákaznická linka
246 089 200

info@a1m.cz

Technická podpora
246 089 200
podpora@a1m.cz

Výstavba sítí
246 089 202
vystavba@a1m.cz
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www.A1M.cz
Planet A, a.s., poskytovatel služeb
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se sídlem U Hellady 697/4, 140 00 Praha 4 – Michle, IČ 00537012, DIČ CZ00537012.

