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„Měli jsme jiného poskytovatele, ale teď máme Metropolitku a nejlepší.“ (Věra V., Facebook) 

 

„Ahoj lidi, zrovna nedávno tady proběhla diskuse na téma poskytovatelů internetu v Humpolci. Už 

jsem jich osobně pár zažil a nehledě na jejich kvality se mi nikdy nestalo, že bych jen tak najednou od 

někoho z nich dostal zadarmo nějaký dárek. Až dnes mi zazvonil doma pošťák a donesl pár milých 

pozorností od Metropolitky. Takže tady veřejně děkuji a můžu jen konstatovat, že se všichni ti ostatní 

můžou od vás jen učit. Od rychlosti internetu přes kvalitu služeb až po starost o zákazníky… paráda… 

:D“ (Martin Č., Facebook) 

 

„Metropolitka přes optiku je zatím nejlepší, co jsem kdy vyzkoušel.“ (Jiří K., Facebook) 

 

„Metropolitka najluxusnejšia :D tu pride technik len raz ket to nainstsaluje a pak už ho netřeba lebo to 

funguje na 1000000 %.“ (Milan R., Facebook) 

 

„Metropolitka je skvělá a rychlá.“ (Dagmar S., Facebook) 

 

„Metropolitka je dobrá.“ (Jitka S., Facebook) 

 

„Mám Metropolitku za 240 Kč … za 3 roky si taky nemůžu stěžovat… zatím absolutní spokojenost “ 

(Petr A., Facebook) 

 

„Já mám Metropolitku, optickej kabel a veliká spokojenost…“ (Zdeněk H., Facebook) 

 

„No, my jsme bohužel u někoho jiného, ale jenom proto, že sem nejde Metropolitka “ (Jindřich K., 

Facebook) 

 

„Měl jsem internet od jiného poskytovatele (tedy v podstatě VDSL na kabelech a ústřednách O2), měl 

jsem VDSL přímo od O2, měl jsem WiFi z Havl. Brodu. No, nenapadají mne slušná slova… Potom se mi 

poštěstilo natrefit na Metropolitku (Spacecom). Mám WiFinu, na anténě mi do plnýho signálu chybí 

jedna čárka – měření mluví za vše myslím… Na WiFi super práce, když vezmu, že slavný O2 tady bylo 

14/1,5 max… Takže za mne Metropolitka  A když nedej bože nastane problém, stačí jediný 

telefonát, do půl hodiny mi volá technik zpět, co se kde děje, proč a kdy cca to půjde. (Michael J., 

Facebook) 

  



„Metropolitka přes optiku, za mě 100% spokojenost “ (Martin Č., Facebook) 

 „Souhlas!“ (Adam B., Facebook) 

 „Rychlost, cena, stabilita, bomba… “ (Martin Č., Facebook) 

 „Tak tak. ;)“ (Adam B., Facebook) 

 

„Metropolitka a jejich internet je úplně někde jinde, myslím, co se týče profesionality a funkčnosti a 

samo že i rychlosti a výpadků. Když jsem byl u pana V., tak mi net spíš nefungoval a pak V. sehnat byl 

vždycky problém. A to bydlí o panelák vedle. O2 má služby tak předražené, že to ani možný není a 

když jsem od nich odcházel, nabízeli mi všechno možný, ale nemohli konkurovat, tak se mě aspoň 

pokusili oškubat. Naštěstí mi i v tomhle Metropolitka vyšla vstříc a než skončila výpovědní lhůta 02, 

měl jsem net od nich zapojený a zdarma… “ (Martin L., Facebook) 

 

„Máme internet od Metropolitky. Profíci, vymysleli to bombasticky a spolupráce se rozhodně 

vyplatila. Jednou se nám stalo, že jsme měli výpadek a okamžitě se zajímali, starali. Za mne přístup a 

služby… bomba.“ (Tereza V., Facebook) 

 „Metropolitka na optice taky super.“ (Milan L., Facebook) 


