
 

Ceník poskytovaných služeb platný od 1.7.2019 

 

Připojení k síti internet: 

 

Rodinné domy 

Tarif Rychlost 
maximální 

Rychlost 
běžná 

Rychlost 
minimální 

Agregace Kč/měsíc 

Mini WiFi 5/2 Mbps 3,5/1,5 Mbps 2,5/0,75 Mbps 1:2 250,- 

Basic WiFi 18/6 Mbps 10/4 Mbps 5/2 Mbps 1:4 350,- 

Optimal WiFi 24/6 Mbps 20/4 Mbps 6/2 Mbps 1:4 420,- 

 

Bytové domy – zakabelované 

Tarif Rychlost 
maximální 

Rychlost 
běžná 

Rychlost 
minimální 

Agregace Kč/měsíc 

Mini LAN 15/6 Mbps 10/4 Mbps 3/1 Mbps 1:10 250,- 

Basic LAN 24/6 Mbps 18/4 Mbps 3/1 Mbps 1:10 350,- 

Optimal LAN 30/10 Mbps 24/8 Mbps 3/1 Mbps 1:10 420,- 

Rychlost maximální = Rychlost inzerovaná 

Rychlosti jsou uváděny jako rychlost stahování / rychlost odesílání dat v Mbps. 

 

Další služby Kč/měsíc 

Veřejná IP 80 

 

Telefonní služba technologií VoIP: 

 

Tarif Minimální 
plnění** 

Pevná linka 
špička 
Kč/min 

Pevná linka 
mimo špičku 

Kč/min 

Mobilní sítě 
Kč/min 

Tarifikace*** 
vteřiny 

Domácí linka 0Kč 0,90 0,59 2 60+1 

*Firemní linka  0Kč 0,70 0,50 1,60 60+30 

*Firemní linka+ 200Kč 0,50 0,40 1,20 60+1 
*  Cena je uvedena bez DPH 

**  Minimálním plněním se rozumí minimální fakturovaná částka za dané fakturační období. Pokud provozem generovaná částka přesáhne 

hodnotu daného minimálního plnění, fakturuje se pouze tato částka. Pokud provozem fakturovaná částka nepřesáhne hodnotu daného 

minimálního plnění, fakturuje se částka minimálního plnění za dané fakturační období. 

***  Tarifikace znamená, že se účtuje vždy první minuta celá a poté každý započatý počet vteřin, udaný za znaménkem plus. 

Tedy například v případě tarifu Domácí linka to je první minuta celá a poté je hovor tarifikován po vteřinách. 

 

Servisní práce 

- výjezd technika k zákazníkovi (každá započatá půlhodina)……………..500Kč/hod 

- doprava ................................................. ……………………………..………….10Kč/km 

 

Administrativní poplatky 

- reaktivace služby (z důvodu neplacení)………………………….……………….150Kč 

- písemná upomínka…………………………………………………………………………150Kč 

- nevrácené pronajaté zařízení ………………………………………………………..2500Kč 

- pokuta za neoprávněné poskytování služeb třetí osobě……………….  3000Kč  

 

- Poznámka:  Všechny ceny jsou uvedené v Kč a včetně DPH 



Vliv parametrů kvality zvoleného tarifu 

- Mini Wifi, Mini LAN – základní prohlížení internetových stránek, emailu.. 

- Basic Wifi, Basic LAN - komfortní práce s internetem, sledování multimediálního obsahu.. 

- Optimal Wifi, Optimal LAN – vysokorychlostní připojení, vhodné např. pro hraní her.. 

- Veřejná IP – provozování vlastních síťových služeb 

- Domácí linka – vhodné pro použití v domácnostech  

- Firemní linka – vhodné pro použití v menších firmách 

- Firemní linka + - vhodné pro použití v náročném firemním prostředí 

 

 


