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Cena telekomunikační služby
Tarif

Download

Upload

Agregace

Cena bez DPH

Cena s DPH

Rapid15
15 Mbps
3 Mbps
1:4
412,499,Individual – ceny dle dostupných rychlostí a technologií, kontaktujte nás prosím s konkrétní poptávkou.

Classic
Rapid

Původní tarify – již nenabízíme novým zákazníkům
5 Mbps
1 Mbps
1:1
330,10 Mbps
2 Mbps
1:1
412,-

399,499,-

Cena dodávky zařízení 2)
Název služby

(Bezdrátoví klienti ***) dle aktuální nabídky a použité technologie.

Ceník
Služba
Výjezd technika **
Práce technika **
Expresní reaktivace
Opis vyúčtování
Ukončení smlouvy
Poplatek za znovupřipojení služby
Stěhování služby
Individuální řešení

Popis služby
dojezd vč. 15 min práce
každá započatá hodina (60 min)
Spuštění služby do 1h při platbě SuperCash
Opětovné, nebo tištěné vyúčtování
V případě předčasného ukončení smlouvy poplatek za
zbývající část původní platnosti smlouvy
První znovupřipojení zdarma, od druhého znovupřipojení
Přestěhování zákazníka v rámci dostupnosti služby
Lištování, průrazy, bezdrátové pokrytí a další.

Cena včetně DPH
300 Kč
300 Kč
50 Kč
30 Kč
100Kč/měsíc
200 Kč
500 Kč
individuální nacenění

Veškeré uvedené ceny jsou v Kč ( CZK ) včetně DPH

1) V případě přechodu zákazníka od jiného poskytovatele lze uplatnit bonus ve výši jedné měsíční platby za službu.
Standartní cena instalace zařízení činí 1200,-Kč
* Standartní cena zařízení Nanostation M5 Loco …..1700,-Kč, Nanobridge M5 …….1900,- Kč
** Standartní instalace zahrnuje montáž přijímacího zařízení nebo bytového přívodu, malý flexi držák, kabeláž do 15m, konektory, propojovací patch kabel, konfiguraci
stávajícího funkčního rozhranní na PC či jiném zařízení a zprovoznění služby.
Při oprávněné reklamaci je výjezd a práce technika zdarma
*** Dle ustanovení všeobecných podmínek může účastník vypovědět Smlouvu i v průběhu Minimální doby užívání; pokud mu však byla poskytnuta sleva z aktivačního
nebo z jiného jednorázového poplatku podle Ceníku, uhradí Poskytovateli poměrnou část rozdílu standardní ceny aktivačního nebo jiného obdobného poplatku a
skutečně účtované ceny tohoto poplatku vypočteným způsobem podle ustanovení odst. 8.10. Vypoví-li účastník službu přístupu k síti internet dříve, než v posledním
měsíci Minimální doby užívání,zaplatí Poskytovateli poplatek za ukončení služby internet stanovený Ceníkem.
**** Dotovaná cena zařízení platí při dodržení trvání smlouvy, v případě předčasného ukončení smlouvy bude zákazníkovi doúčtován rozdíl oproti ceně standardní nebo
zákazník vrátí zařízení poskytovateli dle všeobecných podmínek ARAXON.

