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Cenník ostatných služieb a produktov 
 

Služby: 
 

-Zriadenie WIFI prípojky (kompletná montáž a prvotné sieťové nastavenie    43,00 € 

 + nainštalovanie Free  antivírusového programu.       

-Zriadenie prípojky v rámci spoločného rozvodu v bytovke pri 12 mesačnej viazanosti  20,00€ 

-Zriadenie prípojky v rámci spoločného rozvodu v bytovke pri 24 mesačnej viazanosti   1,00 € 

-Zriadenie prípojky v rámci spoločného rozvodu v bytovke bez viazanosti   50,00€  

-Zriadenie prípojky v rámci spoločného rozvodu v bytovke - prechod od iného providera  

             10,00 € 

V prípade pripojenia  MAXI, CITY MAXI, KL MAXI – WR zdarma 

          

-Zriadenie verejnej statickej IP adresy  15,00 €  

-Mesačný poplatok za verejnú IP adresu   5,00 €  

-Presmerovanie portu (jednorázová platba)  13,00 €  

 

-Pre držiteľov karty ZŤP zľava z mesačného poplatku*     10 % 

-Pre dôchodcov zľava z mesačného poplatku*     10 % 

-Administratívna úprava zmluvy, požadovaná zákazníkom    6,00 €  

-Premiestnenie prípojky na druhú adresu (jednorázová platba) 23,00 €  

-Výmena antény podľa balíka: - MINI-M 30,00 € 

       - MINI       20,00 € 

       - ŠTANDARD      10,00 € 

       - MAXI       BEZPLATNE 

 

Internetové balíky 
 

CITY MINI                20 Mbps    7,- € / mesiac  36,- € / polrok 

CITY ŠTANDARD    40 Mbps  11,- € / mesiac  60,- € / polrok 

CITY MAXI               70 Mbps  16,- € / mesiac  90,- € / polrok 

 

TV Box 
Zriadenie pri 24 mesačnej viazanosti            1,- € 

Zriadenie pri 12 mesačnej viazanosti (jedného boxu)     20,- € 

Zriadenie bez viazanosti          50,- € 

 

Prenájom TV Boxu 1ks         8,- € / mesiac 

Prenájom druhého a ďalšieho TV Boxu       4,- € / mesiac 

 

Internet + TV Box 
 

CITY MINI + TV box    11,- €/mesiac     60,- €/polrok 

CITY ŠTANDARD + TV box   15,- €/mesiac     84,- €/polrok 

CITY MAXI + TV box    20,- €/mesiac   114,- €/polrok 

Za každý ďalší TV box      2,- €/mesiac    
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Produkty: 
 

-WIFI router TP-LINK  30,00 €  

-Zásuvka Ethernet  10,00 €  

-Sieťová karta 100/10Mbps    8,00 €  

-Spojka RJ45 netienená   2,00 €  

-Spojka RJ45 tienená   3,00 € 

-Nacvaknutie koncovky RJ45 – mimo zriadenia prípojky   1,00 € 

  

-Kábel FTP Cat5e (cena za 1m)    0,45 €  

-Kábel UTP Cat5e (cena za 1m)    0,35 €  

-AP Airlive  20,00 € 

-Switch TPlink 5 10,00 € 

-Switch TPlink 8 11,00 € 

 

Pokuty a poplatky: 

 
-Servis v prípade zavinenia poruchy zákazníkom (každá začatá hodina)  10,00 €  

-Znovupripojenie z dôvodu omeškania platby  20,00 €  

-Pozastavenie služby na 1 rok (jednorázový poplatok)    6,00 €  

-Pokuta za porušenia VOP bodu č. 7.5 20,00 € 

-Pokuta za porušenia VOP 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 7.4.4 40,00 € 

-Zaslanie 1. upomienky  BEZPLATNE 

-Zaslanie 2. upomienky a ďalších  2,00 € 

-Pokuta za nevrátenie predmetu výpôžičky: 

 Smart TV box  120,00 €  

 Anténa Sextant, PowerBeam M5 400   100,00 € 

 Anténa Nanostation M5      80,00 € 

 Anténa NanoBeam M5 16, Loco M5, Airgrid M5 27 dBi     70,00 € 

 Anténa Airgrid M5 23 dBi, SXT Lite 5     60,00 € 

 
Cenník je platný od 01.04.2016  

 

*Zľava platná pri balíku MAXI, CITY MAXI, KL MAXI 

**Pri vyšších rýchlostiach pre užívateľov a firmy – cena služieb a produktov dohodou  

***Všetky ceny sú uvedené s DPH 
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