Ceník služeb a připojení
Technologie WIFI 5GHz
Název služby
INTERNET MINI
INTERNET STANDART
INTERNET MAX
INTERNET VIP

Rychlost připojení
5Mbit/s
13Mbit/s
15Mbit/s
Nad 15Mbit/s

Cena za měsíc
200,- Kč
350,- Kč
400,- Kč
Dle dohody *

(* U této varianty bude po osobní schůzce vytvořena speciální nabídka dle požadavků zákazníka.
Podmínky platby budou specifikovány ve smlouvě.)
Výše uvedené rychlosti připojení patří mezi sdílené. Uvedená rychlost je maximální a je každému
účastníkovi nastavena zvlášť. V závislosti na vytížení sítě může být rychlost ovlivněna aktuálním
stavem. Garantovaná rychlost je stanovena jako 20 % rychlosti maximální. Internetové připojení není
zatíženo datovým omezením.
Cena zřízení přípojky
Vzorová sestava WIFI 5GHz při smlouvě na 12 měsíců
Externí jednotka 19/23dBi - 5GHz - MikroTik - jednotka obsahuje, přijímací anténu, elektroniku,
napájecí adaptér, PoE adaptér, 20m UTP kabel, vzdálenost do 200m od AP
Cena : zdarma *
( * K ceně " vzorové sestavy" je nutno připočítat práci, popřípadě další instalační a spojovací materiál
za více práce (např. vybudování dodatečné elektroinstalace, rozvodů kabelových sítí, anténní stožár
apod. )
Vzorová sestava WIFI 5GHz
Externí jednotka 19/23dBi - 5GHz - MikroTik - jednotka obsahuje, přijímací anténu, elektroniku,
napájecí adaptér, PoE adaptér, 20m UTP kabel, vzdálenost do 200m od AP
Cena : 990,- Kč *
( * K ceně " vzorové sestavy" je nutno připočítat práci, popřípadě další instalační a spojovací materiál
za více práce (např. vybudování dodatečné elektroinstalace, rozvodů kabelových sítí, anténní stožár
apod. )
Sestava přímo na míru
Cena a způsob připojení dle individuální nabídky vytvořené na základě požadavků zákazníka.
Aktivace služby:
Zdarma - případná změna tarifu je, po oznámení provozovateli, provedena zdarma, s platností od
1.dne následujícího měsíce
Způsob platby :
Platí se dopředu měsíčně nebo čtvrtletně, vše na číslo účtu uvedené na smlouvě. Variabilní symbol
platby je číslo smlouvy. Jiná možnost platby není možná.
Servisní služby:
Servisní práce - 1hod./os. Cena: 360.-Kč
Všechny ceny uvedené v tomto ceníku jsou s DPH 21%.
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