OPTIKA BYTOVÉ DOMY
Optika 1
Optika 2
Optika 3
Optika 4
Optika 5

Tarif
50M
150M
350M
600M
1000M

Cena (Kč)
299,349,449,649,949,-

cena (Kč)*
269,314,404,584,854,-

Servisní zásah do 48h ** (Kč)
0,0,0,0,0,-

Priorita provozu *** (Kč)
0,0,0,0,0,-

*cena při platbě předem na 12 měsíců
**garance servisního zásahu (SLA) – v ceně všech našich služeb „do 48 hodin v pracovní dny“
***Naše služby jsou optimalizované pro sledování online filmů, online her i pro práci z domova v
nejvyšší kvalitě i rychlosti a to bez doplňujících skrytých poplatků!

KABEL BYTOVÉ DOMY
Surfuj 150
Surfuj 250
Surfuj 350
Garant
Garant
Garant
Garant
Garant

Tarif
150M
250M
350M
30M
50M
80M
120M
200M

Cena (Kč)
349,449,549,399,469,549,749,1.049,-

cena (Kč)*
314,404,494,359,422,494,674,944,-

Servisní zásah do 48h ** (Kč)
0,0,0,0,0,0,0,0,-

Priorita provozu *** (Kč)
0,0,0,0,0,0,0,0,-

*cena při platbě předem na 12 měsíců
**garance servisního zásahu (SLA) – v ceně všech našich služeb „do 48 hodin v pracovní dny“
***Naše služby jsou optimalizované pro sledování online filmů, online her i pro práci z domova v
nejvyšší kvalitě i rychlosti a to bez doplňujících skrytých poplatků!

BEZDRÁTOVÉ PŘIPOJENÍ
Start
Standard
Standard +
Medium
Speed
Speed +

Tarif
15M
25M
35M
45M
65M
85M

Cena (Kč)
399,469,549,649,749,849,-

cena (Kč)*
259,422,494,584,674,764,-

Servisní zásah do 48h ** (Kč)
0,0,0,0,0,0,-

Priorita provozu *** (Kč)
0,0,0,0,0,0,-

*cena při platbě předem na 12 měsíců
**garance servisního zásahu (SLA) – v ceně všech našich služeb „do 48 hodin v pracovní dny“
***Naše služby jsou optimalizované pro sledování online filmů, online her i pro práci z domova v
nejvyšší kvalitě i rychlosti a to bez doplňujících skrytých poplatků!

Možnosti rozšíření - garance servisního zásahu (SLA)
Tarif
do 48 hodin v pracovní dny od nahlášení závady
do 48 hodin v pracovní dny, víkendy a svátky od nahlášení závady
do 24 hodin v pracovní dny od nahlášení závady
do 24 hodin v pracovní dny, víkendy a svátky od nahlášení závady

Měsíční platba (Kč)
0,100,150,250,-

Zařízení - instalační a servisní služby pro zákazníky
Služby a práce
Veřejná IP adresa IPv4
Router WiFi (ISP) 2,4GHz (při instalaci u smlouvy na 24 měsíců)
Router WiFi (ISP) 2,4GHz (při instalaci u smlouvy na 12 měsíců)
Router WiFi (ISP) 2,4GHz
Router WiFi (ISP) 2,4GHz + 5GHz (při instalaci u smlouvy na 24 měsíců)
Router WiFi (ISP) 2,4GHz + 5GHz (při instalaci u smlouvy na 12 měsíců)
Router WiFi (ISP) 2,4GHz + 5GHz
Nastavení routeru
Datový kabel UTP (vnitřní)
Datový kabel FTP (venkovní)
Instalace služby (při instalaci u smlouvy na 24 měsíců)
Instalace služby (při instalaci u smlouvy na 12 měsíců)

Cena (Kč)
100,- /měsíc
1,330,660,450,710,1.220,200,12,- /metr
14,- /metr
1,1.000,-

Instalace služby (smlouva na dobu neurčitou)
Deinstalace zařízení
Obnovení služby
Práce technika (standardní konfigurace, opravy PC stanice)
Práce technika (speciální konfigurace, cisco, opravy serverů)
Doprava k zákazníkovi (pro uživatel našich služeb v okresu Nymburk)
Doprava k zákazníkovi
Výložníky
Lišty
Set-top-box
Set-top-box (stick)
Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH a jsou platné od 1. září 2022

1.800,800,350,550,- /hodina
1.100,- /hodina
0,- /km
15,- /km
od 150,60,- /metr
2.250,1.250,-

