Cenník internetových služieb pre domácnosti
Pripojenie na optický internet (FTTH, FTTB) – migrovaná sieť
Služba (download/upload)
I-FLAT OPTIC do 50/50 Mbit/s
I-FLAT OPTIC do 100/100 Mbit/s
I-FLAT OPTIC do 200/100 Mbit/s *

Cena bez viazanosti
16,00 EUR
18,00 EUR
20,00 EUR

Cena s viazanosťou 24 mes.
12,00 EUR
14,00 EUR
16,00 EUR

Cena bez viazanosti

Cena s viazanosťou 24 mes.

14,00 EUR
16,00 EUR
18,00 EUR

10,00 EUR
12,00 EUR
14,00 EUR

Káblový internet - rodinný dom
Služba (download/upload)
I-FLAT cable do 30/10 Mbit/s *
I-FLAT cable do 40/15 Mbit/s *
I-FLAT cable do 50/20 Mbit/s *

Zriaďovacie náklady na pripojenie optickej prípojky FTTH - jednorazovo
Zriadenie optickej prípojky
Pripojenie s viazanosťou 24 mes. (rodinný dom) TV + NET - existujúci zákazník
Pripojenie s viazanosťou 24 mes. (rodinný dom) TV alebo NET - existujúci zákazník
Pripojenie s viazanosťou 24 mes. (rodinný dom) nový zákazník TV + NET
Pripojenie s viazanosťou 24 mes. (rodinný dom) TV alebo NET nový zákazník
Pripojenie bez viazanosti
Bytový dom (UTP,FTP, coax) FTTB

Cena
15,00 €
25,00 €
35,00 €
45,00 €
60,00 €

Technické riešenie: Zatiahnutie optického vlákna až do rodinného domu účastníka sa realizuje od najbližšieho
prístupového bodu nadzemného optického vedenia v dĺžke do 70m. Vedenie optického vlákna bude
realizované po fasáde k prierazu, kde bude ukončené koncovým zariadením. Prípojka neobsahuje koncové
zariadenie / optický prevodník.

Zriadenia optickej prípojky FTTH-NET
Gepon ONU jednotka - viazanosť 24 mes.
Prenájom GEPON ONU jednotka
Prenájom GEPON ONU jednotka kombinovaná s routerom
Prenájom routera TP-Link 840N (24 mes. viazanosť) do 100Mb
Prenájom routera TP-Link Archer C5 (24 mes. viazanosť) do 1Gb
Predaj GEPON ONU jednotky - bez viazanosti

20,00 €
1,50 €
2,00 €
1,00 €
2,00 €
40,00 €

Zriadenie optickej prípojky FTTH-TV - jednorazovo
Pasívny optický televízny menič 1-2 TV prijímače
Aktívny optický televízny menič do 5 TV prijímačov - 24 mes. viazanosť
Aktívny optický televízny menič do 5 TV prijímačov - bez viazanosti
Zapojenie do existujúceho domáceho koaxiálneho rozvodu.

5,00 €
20,00 €
45,00 €

Zriaďovacie náklady na pripojenie káblového internetu (koax)
Zriadenie káblovej prípojky
Káblová prípojka (TV + internet) viazanosť 24 mesiacov
Káblová prípojka (ak zákazník nemá koaxiálnu prípojku) viazanosť 24 mesiacov
Káblová prípojka (ak zákazník nemá koaxiálnu prípojku) bez viazanosti
Zariadenia na pripojenie káblového internetu (SLAVE)
Prenájom zariadenia káblového internetu (SLAVE)
Zariadenie káblového internetu (SLAVE) s viazanosťou 24 mesiacov
Zariadenie káblového internetu (SLAVE) bez viazanosti

Cena
15,00 EUR
30,00 EUR
50,00 EUR
1,00 EUR
20,00 EUR
60,00 EUR

Cenník obsahuje ceny a podmienky pre domácnosti. Cenu za zriadenie a mesačný paušál pre firmy, hotely
a penzióny vám radi poskytneme na čísle 0948 303 933.
* maximálna rýchlosť pripojenia je posudzovaná na základe technického šetrenia
Zľavy:
Pri predplatnom – preddavku na kalendárny rok 2 % zľava. Iné zľavy sú možné po dohode.
Ďalšie služby
Prvá inštalácia routera
Servisné služby
Výjazd Habovka a okolie
Výjazd ostatné lokality
Neoprávnený výjazd

zdarma
20,00 EUR za každú začatú hodinu
5,00 EUR (Habovka, Zuberec, Or. B. Potok)
0,40 za každý kilometer
8,00 EUR

Poplatky
Zaslanie upomienky poštou:
2,00 EUR
Odpojenie a znovu pripojenie:
16,00 EUR
Zmena služby z vyššej na nižšiu:
3,50 EUR
Ceny sú uvedené s DPH 20% ak nie je uvedené inak. Cenník platí od 1.7.2020 do vydania nového cenníka.

