HOW TO PRONOUNCE YOUR E-MAIL ADDRESS?
For example:
harley-davidson@altissima.cz

@
.
/
net-net
net_net

at (at sign)
dot
slash
dash
under-strike

You can pick up a few Internet words reading an extract
talking about Internet from Altissima textbooks.

Internet at Rock Club 77

Internet v Rock Clubu 77

Barbara (the customer):

… May I offer you something to drink?
Would you prefer tea or coffee?

… Mohu vám nabídnout něco k pití?
Dal byste si raději čaj nebo kávu?

Mr. Joel (the sales representative):

Tea would be great, thank you.
Well, we provide a variety of products and services.
You get trouble-free Internet access
and fast connection speeds at affordable prices.
Basically, you have two options.
Either you choose a dial-up or on-line connection.

Čaj by byl perfektní, děkuji.
Nabízíme celou řadu produktů a služeb.
Dostanete bezproblémový přístup k internetu
a rychlé připojení za přijatelné ceny.
V zásadě máte dvě možnosti.
Buď si vyberete modemové či on-line připojení.

Barbara:

Could you explain this in more detail, please?

Mohl byste to prosím vysvětlit podrobněji?

Mr. Joel:

Of course. If you choose a dial-up connection,
you have to login each time you want to check
your mailbox or send a message.
I would recommend our On-Line Internet Package.
In my view, it would be the perfect solution for you
as well as your business. Our team will for sure
figure out the best way to connect you to the net.

Samozřejmě. Když si zvolíte modemové připojení,
musíte se přihlásit vždy, když chcete zkontrolovat
vaši e-mailovou schránku nebo poslat zprávu.
Doporučil bych náš on-line internetový produkt.
Podle mého názoru by to bylo skvělé řešení pro vás
a stejně tak pro váš podnik. Náš tým jistě přijde
na ten nejlepší způsob, jak vás připojit k síti.

Barbara:

Well, what about the price?

No, jak vypadá cena?

Mr. Joel:

We have several on-line access packages.
You can choose a 15 hour package with 15 hours
of Internet access per month for free,
you pay no activation fees and you have
free technical support. It’s billed on a monthly basis
and you pay only 9.95 USD per month!

Máme několik produktů s on-line připojením.
Můžete si vybrat 15-ti hodinový produkt s 15
hodinami přístupu na internet měsíčně zdarma,
neplatíte žádné aktivační poplatky a máte
technickou podporu zdarma. Účty chodí měsíčně
a platíte pouze 9.95 dolarů za měsíc!

Barbara:

How can I go about creating the website?

Jak mám postupovat při tvorbě webových stránek?

Mr. Joel:

You have 5 Megabytes of web space.
We can help you with installing your webpage,
with graphic design and page layout.
Your domain name could be for example . . .

Máte 5 megabytů webového prostoru.
Můžeme vám pomoci s instalací vašich webových
stránek, s grafickým designem a vzhledem stránky.
Vaše doména by mohla například být . . .

Frequently Used Internet Abbreviations
FAQ
HTTP
ISP
URL
WWW

Frequently Asked Questions
HyperText Transport Protocol
Internet Service Provider
Universal Resource Locator
World Wide Web

E-commerce = electronic commerce
E-business = electronic business

