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O společnosti LAN servis s.r.o.
Společnost LAN servis s.r.o. vstoupila na trh před více jak 20 lety a stala se tak jedním
z nejdéle působících telekomunikačních operátorů v Olomouckém a Zlínském kraji. V současné době má pokrytí ve více jak 50 lokalitách v České republice.
Svým zákazníkům společnost poskytuje kvalitní a spolehlivé internetové připojení prostřednictvím optických kabelů s vysokou rychlostí, připojení Wi-Fi, hlasové a datové služby, externí správu počítačových LAN sítí, síťová řešení VPN, služby bezpečnosti, server housing,
web hosting a řadu dalších služeb.
Cílem a snahou společnosti je získat co nejvíce spokojených a věrných zákazníků prostřednictvím poskytování kvalitních, rychlých a maximálně spolehlivých služeb. To vše především
díky individuálnímu přístupu, zdokonalování a neustálému vývoji.

Sídlo společnosti:

Interbrigadistů 87/2, 750 02 Přerov

IČO:

47153130

Datum vzniku:

1.9.1992

Právní forma:

Společnost s ručením omezeným

Počet zákazníků k 31.8.2011:

cca 1 500
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LAN servis s.r.o. v grafech
Společnost LAN servis s.r.o. nabízí svým zákazníkům připojení k internetu pomocí Wi-Fi či
optického kabelu, digitální televizi a digitální telefonování.
Připojení optickým kabelem k internetu, IPTV a IP Telefon je prozatím k dispozici pouze
v lokalitách Beňov, Dobrčice, Horní Moštěnice, Chropyně a Želatovice. V současné době je
naplánováno připojit i Přerov-Předmostí. Ostatní lokality jsou pokryty bezdrátovým připojením Wi-Fi na frekvencích 2,4 a 5 GHz.
Graf 1: Připojení zákazníků k internetu
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8%

optika
Wi-Fi

92%

Graf 2: Zákazníci připojení optickým kabelem
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Graf 3: Typy připojení k internetu v rámci
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Kontakty

Sídlo společnosti:

Interbrigadistů 87/2, 750 02 Přerov

Adresa centrály:

Spojovací 255/3, 750 02 Přerov VI-Újezdec

Kontakt pro média:
Ing. Kateřina Suchárová

telefon:
email:

+420 736 485 154
katerina.sucharova@lanservis.cz

Více informací najdete také na webu www.lanservis.cz

LAN servis s.r.o.
Interbrigadistů 87/2
750 02 Přerov
Telefon: 581 736 438
Email: info@lanservis.cz

4

