Ceník FreeBand – bezdrátové připojení k síti Internet
Výhody:




sleva při nákupu zboží na naší firemní prodejně
v případě nefunkčnosti služby okamžitý servisní zásah
sleva při opravách počítačů a 1x ročně nárok na
1h servisní práce na Vašem PC/NTB (antivirová kontrola,
fyzické vyčištění, přeinstalace OS, atd.) zdarma

Připojení zahrnuje:





provedení průzkumu technické připojitelnosti zdarma
odborná instalace přístupového zařízení včetně zapojení
a nastavení PC
vzdálený dohled funkčnosti přístupového zařízení u zákazníka
telefonická podpora v pracovní dny od 8:00 do 17:00 hod.
na telefonním čísle +420 539029029

Tarify a měsíční poplatky:
Všechny tarify jsou bez datového limitu (FUP) a časově neomezené. U každého z tarifů je nastaveno sdílení.
Podmínkou připojení je úhrada instalačního poplatku a sepsání smlouvy na dobu neurčitou s minimálním
závazkem na 12 měsíců. Při přerušení poskytování služby na žádost zákazníka (max. 6 měsíců), se o dobu
přerušení prodlužuje minimální závazek.

tarify

Cena za měsíc

FreeBand Max 30M/10M

300,- Kč bez DPH
363,- Kč s DPH

FreeBand Max 60M/20M

400,- Kč bez DPH
484,- Kč s DPH

Inzerované rychlosti jsou v jednotkách Mbit/s.
Standardní cena je při měsíční fakturaci za uplynulý měsíc.
Běžně dostupná rychlost odpovídá 60% maximální /inzerované/ rychlosti.
Minimální rychlost odpovídá 30% maximální /inzerované/ rychlosti.
Poplatek za veřejnou IP adresu (IPv4) - 83,- Kč bez DPH/měsíc
Instalace služby:
- instalace nebo přemístění přípojky: 1000,- Kč vč. DPH
- v ceně je technologie poskytovatele pro předání služby na rozhraní 1xRJ45 ethernet
- součástí ceny není domácí WiFi router
Instalace domácí sítě:
Výše ceny instalace je závislá na době práce technika a spotřebovaném materiálu.
- práce jednoho montážního technika 1.000,- Kč/hod včetně DPH
- Datový kabel 20 Kč/m včetně DPH
- Dopravné 18 Kč/km včetně DPH
Poplatek za připojení po odpojení zákazníka:
V případě že je zákazník odpojen z důvodu neuhrazení měsíčních poplatků (faktur) je
účtován poplatek ve výši 200,- Kč bez DPH, 242,- Kč včetně DPH.
Všechny služby jsou předávány zákazníkovi na rozhraní Ethernet/RJ45 a to nezávisle na
použitých technologiích přenosových tras.
Ceník je platný od 1. 10. 2022

