
PEVNÝ INTERNET 
GARANTOVANÝ

TARIF STAHOVÁNI ODESÍLÁNÍ
Cena s 
DPH

NETFON 8 8 2 260,-
NETFON 15 15 4 384,-
NETFON 30 30 5 480,-
připojení k internetu bez omezení množství přenesených dat,
rychlosti jsou uvedeny ve směru k zákazníkovi (stahování) / od zákazníka (odesílání),
běžně dostupná rychlost stahování a odesílání dat je účastníkovi,
k dispozici 95 % času během jednoho kalendářního dne,
zúčtovacím obdobím je kalendářní měsíc, tříměsíční, půlroční nebo roční předplatné
aktivační poplatek se účtuje za aktivaci tarifu jako příspěvek na vyčlenění přenosové kapacity v přístupové
síti poskytovatele. Aktivační poplatek v případě potřeby zřídit nové přípojné vedení zahrnuje 
také cestovné, přivedení síťového kabelu do bytu uživatele a konfiguraci připojení uzákazníka 
v rozsahu do 3hodin. Aktivační poplatek nezahrnuje WiFi router, switch, zásuvku a lišty, 
vícepráce jako např. servis počítače nebo lištování, toto je účtováno zvlášť. Aktivační poplatek 
hradí uživatel převodem v v prvním vyúčtování služeb zaslane na email uživatele.

PEVNÝ INTERNET 
AGREGOVANÉ PŘIPOJENÍ

TARIF STAHOVÁNI ODESÍLÁNÍ STAHOVÁNI ODESÍLÁNÍ STAHOVÁNI ODESÍLÁNÍ
Cena s 
DPH

NETFON40 9 3 18 6 30 10 260,-
NETFON80 18 6 36 12 60 20 290,-
NETFON120 30 6 60 12 100 20 384,-

BEZDRÁTOVÝ INTERNET 
AGREGOVANÉ PŘIPOJENÍ

TARIF STAHOVÁNI ODESÍLÁNÍ STAHOVÁNI ODESÍLÁNÍ STAHOVÁNI ODESÍLÁNÍ
Cena s 
DPH

NETFON6 1,8 0,6 3,6 1,2 6 2 260,-
NETFON8 2,4 1,2 4,8 2,4 8 4 290,-
NETFON12 3,6 1,8 7,2 3,6 12 6 384,-
připojení kinternetu bez omezení množství přenesených dat,
rychlosti jsou uvedeny ve směru k zákazníkovi (stahování) / od zákazníka (odesílání),
běžně dostupná rychlost stahování a odesílání dat je účastníkovi,
k dispozici 95 % času během jednoho kalendářního dne,
zúčtovacím obdobím je kalendářní měsíc, tříměsíční, půlroční nebo roční předplatné
aktivační poplatek se účtuje za aktivaci tarifu jako příspěvek na vyčlenění přenosové kapacity v přístupové
síti poskytovatele. Aktivační poplatek v případě potřeby zřídit nové přípojné vedení zahrnuje 
také cestovné, montáž sady pro bezdrátové připojení, přivedení datového kabelu do bytu uživatele a konfiguraci  
připojení uzákazníka v rozsahu do 3hodin. Aktivační poplatek nezahrnuje WiFi router, switch, zásuvku a lišty, 
vícepráce jako např. servis počítače nebo lištování, toto je účtováno zvlášť. Aktivační poplatek 
hradí uživatel převodem v prvním vyúčtování služeb zaslane na email uživatele.
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Aktivační poplatek s 
DPH

1210,-
1210,-
1210,-

Rychlost (Mb/s)

Minimální (Mb/s) Běžná dostupná (Mb/s)
Maximální/Inzerovaná 

(Mb/s)

Minimální (Mb/s) Běžná dostupná (Mb/s)
Maximální/Inzerovaná 

(Mb/s)


