
Názov 
Účastníckeh
o programu 

Maximálna rýchlosť 
pripojenia download /

upload kbit/s 
Agregácia Cena mesačne Aktivácia(viazanosť 24 mesiacov) Aktivácia(viazanosť 12 mesiacov) Aktivácia(bez viazanosti) Aktivácia (bez viazanosti odkúpenie 

zariadenia) 

5G-1 1024 / 256 1:8 5,90 € 20,00 € 40,00 € 49,00 € 99,00 €

5G -2 2048 / 384 1:8 9,90 € 20,00 € 29,00 € 49,00 € 99,00 €

5G-5 5120 / 512 1:8 12,90 € 20,00 € 29,00 € 49,00 € 99,00 €

5G-10 10240 / 512 1:8 14,90 € 20,00 € 29,00 € 49,00 € 99,00 €

5G-15 15360 / 1024 1:8 19,90 € 20,00 € 29,00 € 49,00 € 99,00 €

5G-20 20480 / 1536 1:8 29,90 € 20,00 € 29,00 € 49,00 € 99,00 €

Firemný zákazníci

internet dohodou dohodou dohodou dohodou dohodou dohodou dohodou

Rýchlosť (download /upload) uvedená v cenníku nie je garantovaná, je to maximálne dosiahnuteľná rýchlosť s agregáciou 1:8 čo znamená ,že minimálna rýchlosť je pomer maximálnej rýchlosti a agregácie, pričom bežne dostupná rýchlosť je na úrovni minimálne 70% z 
maximálnej rýchlosti počas minimálne 60% každého súvislého 24-hodinového intervalu.  FUP(Fair User Policy) "denný limit FUB 6000MB v oboch smeroch (download + upload)po prekročení môže poskytovateľ obmedziť maximálnu rýchlosť pripojenia do konca dňa na 
minimálnu rýchlosť. Počas zníženia rýchlosti služby bude na prenesenie súborov a načítanie webovej stránky potrebný dlhší čas, pri streamovacích video službách môže byť znížená kvalita videa, prenos môže byť prerušovaný či onak sťažený, funkčnosť špecialných 
aplikácii a služieb, vyžadujúcich určitú rýchlosť pripojenia, môže byť obmedzená.    

Faktúry možno vystaviť každý mesiac, štvrťročne, polročne - zľava 5% ročne - zľava 10%

Iné služby :
Inštalačné konfiguračné práce (každá začatá polhodina) počas pracovnej doby 6,00 € Prechod na vyšší paušál 0,00 €

Inštalačné konfiguračné práce (každá začatá polhodina) mimo pracovnej doby 12,00 € Prechod na nižší paušál 17,00 €

Servisné práce (každá začatá polhodina) počas pracovnej doby 8,00 € Prechod z 2,4G na 5G 20,00 €

Servisné práce (každá začatá polhodina) mimo pracovnej doby 16,00 € Hrubé Porušenie podmienok uvedených v zmluve a Všeobecných podmienok 332,00 €

Výjazd technika počas pracovnej doby – oprávnený (inštalácia) 10,00 € Vystavenie a zaslanie 1.upomienky poštou 1,50 €

Výjazd technika mimo pracovnej doby – oprávnený (inštalácia) 20,00 € Vystavenie a zaslanie 2.upomienky poštou 5,50 €

Výjazd technika počas pracovnej doby – neoprávnený (servis) 12,00 € Odpojenie služby z dôvodu neplatenia 17,00 €

Výjazd technika mimo pracovnej doby – neoprávnený (servis) 24,00 € Znovupripojenie služby z dôvodu neplatenia 17,00 €

Zaslanie faktúry elektronicky (Mail) 0,00 € Nastavenie WiFi routra zakúpeného v podniku 5,00 €

Zaslanie faktúry poštou 1,00 € Nastavenie WiFi routra nezakúpeného v podniku 25,00 €

Zaslanie kópie zmluvy (na vyžiadanie) /je možné iba poštou/ 3,50 € Nastavenie koncového zariadenia zakúpeného 0,00 €

Pozastavenie služby (prvé počas kalendárneho roka (minimálne 1,maximálne 6 
mesiacov)) 

0,00 € Nastavenie koncového zariadenia nezakúpeného 25,00 €

Pozastavenie služby (druhé alebo ďalšie počas jedného kalendárneho roka) 15,00 € Nastavenie koncového zariadenia zapožičaného 0,00 €

Zmeny údajov v zmluve a dodatkoch 5,00 € Inštalácia operačného systému - Windows / Linux 50€ / 30€

Nakrimpovanie zásuvky RJ45 1,50 € Záloha dát 25,00 €

Špeciálne káblovanie podľa požiadaviek záujemcu 2,50 € Záchrana dát 18,00 €

Inštalácia štandardného programu do PC 15,00 € Odvírenie PC 15€/ hod

verejná IP adresa 4,00 € Demontáž zapožičaných zariadení pri ukončení zmluvy 20,00 €

Aktivácia Verejnej IP adresy 6,00 € Reinštalačné práce (každá začatá polhodina) počas pracovnej doby 24,00 €

Materiál : 

Sieťový kábel UTP bez koncoviek ( za 1m ) 0,40 € Netienená spojka RJ 45 na sieťový kábel UTP 1,50 €

Sieťový kábel UTP prepojovací s koncovkami 1m 1,50 € Acces point Ovislink5460, 2.4Ghz (WiFi router) 45,00 €

Sieťový kábel UTP prepojovací s koncovkami 2m 2,00 € UniFi 300Mbps 802.11n MIMO AP Long Range /vnútorná 27 dBm/ 85,00 €

Sieťový kábel UTP prepojovací s koncovkami 5m 3,00 € PicoStation M2-HP /vonkajšia 28 dBm/ 75,00 €

Koncovka RJ 45 + nakrimpovanie 0,50 € UniFi AP Outdoor 300Mbps 802.11n MIMO Enterprise AccessPoint /vonkajšia 27 dBm/ 185,00 €
Náhrada za poškodený adaptér 10,00 € Zásuvka RJ45 na stenu 5,00 €

Konzola na anténu (podľa veľkosti, cena od) 8,00 € Montážna vodotesná skrinka 110x150 mm 10,00 €

PoE – napájač 4,90 € LAN rozdeľovač SWITCH 5 port 15,50 €

PoE – napájač (samec+samica) 6,90 € Úchytky na kábel (klinčeky) 1ks 0,05 €
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