
 

Ceník   
platný od 1.12.2014 

Internet pro domácnosti 
 

tarif rychlost agregace FUP měsíční cena při předplatném 1, 6, 12 měsíců 

Mini 2Mbit 1:8 není 249Kč | 237Kč | 225Kč 

Bezva 11Mbit 1:8 není 299Kč | 285Kč | 270Kč 

Fofr 15Mbit 1:8 není 399Kč | 380Kč | 360Kč 

Blesk* 20Mbit 1:8 není 599Kč | 570Kč | 540Kč 

*Tarif Blesk pouze na dotaz ve vybraných lokalitách. 
Upload u všech tarifů snížen na ½. 

Služby, servis výpočetní techniky, práce, materiál… 

činnost cena 

Proměření signálu a zjištění možností pro připojení k internetu ZDARMA 

Pronájem bezdrátového zařízení určeného pro příjem signálu 50 Kč / měsíc 

Datový kabel UTP 10 Kč /metr 

Koaxiální kabel RF240 k wifi anténě 50 Kč / metr 

Koncovka na koaxiální kabel  „N“ 80 Kč 

Koncovka na koaxiální kabel  „RP-SMA“ 50 Kč 

Lišta na zeď 20×20 mm  25 Kč /metr 

Zvýšení tarifu v průběhu trvání smlouvy ZDARMA 

Snížení tarifu v průběhu trvání smlouvy 250 Kč 

Odpojení linky pro neplacení 500 Kč 

Opětovné připojení přerušené služby z důvodu neuhrazení plateb 500 Kč 

Zaslání tištěné upomínky při prodlení s platbou 100 Kč 



 
Pozastavení a znovu zprovoznění služby na vlastní žádost (max.na 6 měsíců) 200 Kč 

Přesun přípojky na jinou adresu 500 Kč + mat. 

Neoprávněný výjezd (zařízení není v zásuvce apod.) 300 Kč 

Práce technika (účtuje se každá započatá půlhodina) 170 Kč / 0,5 h 

Poplatek za zaslání tištěné faktury 30 Kč 

servis výpočetní techniky, ostatní servisní práce cena 

Vyčištění, zrychlení chodu PC (HW-vyfoukání od prachu, vyčištění větráků + 
SW-čištění disků, registrů, odstranění nepotřebných programů...) 400 Kč 

Instalace Windows vč. ovladačů, aktualizací a přerozdělení disku (PC) 450 Kč 

Instalace Windows vč. ovladačů, aktualizací a přerozdělení disku (notebook) 550 Kč 

Instalace periferie dle přání zákazníka (tiskárna, PC kamera apod.), vč. ovladačů 250 Kč 

Diagnostika závady na nefunkčním PC, (vč. zjištění vhodné náhrady a ceny) 200 Kč 

Složení PC z vybraných komponent, zahoření, testování (bez instalace OS) 450 Kč 

Přidání komponenty, či výměna vadné komponenty, vč. instalace ovladačů  
(kromě základní desky – při výměně desky je nutná obvykle i přeinstalace PC) 250 Kč + ND 

Odstranění virů, spywaru, škodlivých programů, nastavení zabezpečení počítače 500 Kč 

Záloha vybraných dat z HDD na externí medium (DVD, Flash...) 400 Kč 

Obnova ztracených, smazaných či zformátovaných dat z HDD, flash, paměť. 
karty... (dle náročnosti) na dotaz 

Jiné práce mimo výše uvedených, práce technika (účtuje se každá započatá 
půlhodina) 170 Kč / 0,5 h 

Příplatek za práci mimo pracovní dobu, práce ve svátek a o víkendu 100% 

DOPRAVNÉ cena 

Výjezd technika – po Přerově – paušál 80 Kč 

Výjezd technika – mimo Přerov – za 1 km (cena je včetně zpáteční cesty) 80 Kč +  
10 Kč/km 

Ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH 


