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CENÍK PŘIPOJENÍ K INTERNETU
Instalační sada

Bez DPH

Instalační poplatek

S DPH

od 1500 Kč

Instalační poplatek zahrnuje potřebné vybavení pro využívání služby*
Cena se odvíjí od typu zařízení a použité technologie.

V případě použití vlastního zařízení zákazníka:
cena za každou započatou servisní 1/2 hodinu při instalaci zařízení
cena za každou započatou servisní 1/2 hodinu při řešení problémů ze strany vlastního zařízení zákazníka
cena dopravného za 1 km

248 Kč
298 Kč
8 Kč

300 Kč
360 Kč
10 Kč

Tarif: Domácnost
Použití tarifu: tarif je určen pro domácího zákazníka
Smlouva uzavíraná na dobu neurčitou
· Po podpisu smlouvy do konce aktuálního měsíce připojení zdarma
· Pevný měsíční paušál, žádné další platby.
· U doporučovaných tarifů neplatíte za to, kolik přenesete = neomezená data.
· Nonstop připojení 24 hodin denně, žádné přihlašování do sítě, záleží na Vás kdy se odpojíte !!!
· Antivirová ochrana na přístupových bodech
· Při půlročním předplatném 1 měsíc zdarma!!! (zaplatíte tak pouze 5 měsíců)
· Při ročním předplatném 2 měsíce zdarma!!! (zaplatíte tak pouze 10 měsíců)

Technologie 5 GHz
Maximální rychlost (kbit/s)
stahování
odesílání
4Mb
2Mb
6Mb
4Mb
8Mb
6Mb
10Mb
8Mb
12Mb
10Mb

Měsíční datový
limit (GB)
neomezený
neomezený
neomezený
neomezený
neomezený

Rychlost po překročení
stahování
odesílání
-

agregace
1:3
1:3
1:3
1:3
1:4

cena
(bez DPH)
198 Kč
295 Kč
345 Kč
443 Kč
541 Kč

cena
(s DPH)
240 Kč
357 Kč
417 Kč
536 Kč
655 Kč

· Při maximálním vytížení linky garantovaná rychlost je 256/128 kbit/s

Tarif: Firma
Použití tarifu: tarif je určen pro firemního zákazníka nebo velmi náročného zákazníka
· Po podpisu smlouvy do konce aktuálního měsíce připojení zdarma
· Pevný měsíční paušál, žádné další platby.
· Neplatíte za to, kolik přenesete = neomezená data.
· Nonstop připojení 24 hodin denně, žádné přihlašování do sítě, záleží na Vás kdy se odpojíte !!!
· Antivirová ochrana na přístupových bodech
· Při půlročním předplatném 1 měsíc zdarma!!! (zaplatíte tak pouze 5 měsíců)
· Při ročním předplatném 2 měsíce zdarma!!! (zaplatíte tak pouze 10 měsíců)
· Agregace linky maximálně 1:2
· Přednostní řešení problémů
· Speciální řešení na míru potřebám firmy
· Možnost nabídky speciálních technologií
· Jsme schopni nabídnout až 100Mbit linku a VoIP služby!!!

kontaktujte nás pro vytvoření individuální nabídky



· Připojení zajišťuje firma IT Profi s.r.o. s provozovnou ve Vimperku
· Proměření kvality signálu zdarma, návrh vhodného způsobu připojení zdarma
* Připojení je realizováno pomocí bezdrátové technologie v pásmu 5GHz. Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit technologii připojení podle aktuálních
technických podmínek tak, aby zůstala zachována sjednaná kvalita služby, nebo se zvýšila. Způsob technického provedení je záležitostí poskytovatele, technické
prostředky hradí objednavatel. Objednatel je připojen pomocí rozhraní RJ45 na síťové zásuvce nebo rozhraní routeru. Konfigurační hodnoty potřebné pro
využívání služby (IP adresa, DNS, GW atp.) obdrží objednavatel při podpisu smlouvy. Jejich hodnoty mohou být během používání upraveny podle potřeb
poskytovatele. O jejich změně bude Objednavatel informován vhodným způsobem tak, aby nedošlo ke znemožnění používání objednaných služeb a to s
dostatečným předstihem, minimálně 10 dní před změnou.

