Platnost od 1.3.2008
(není-li uvedeno jinak jsou ceny uvedeny v Kč bez DPH 19%)

Akce do 31.3.2008: při uzavření smlouvy na 24 měsíců je u všech paušálů zřízení zdarma
Akce do 31.3.2008: při uzavření smlouvy na 24 měsíců získáte u tarifů Home Easy a PRO 512 realizovaných v pásmu 2,4 GHz slevu 15% na paušál
Akce do 31.3.2008: u připojení 2 a více zákazníků na společný přijímač získáte tarif Home Speed 4096/384 za cenu Home Speed 3072/384 kb/s

Služba nabízí časově neomezený, plný přístup do sítě Internet prostřednictvím bezdrátového datového okruhu. Poskytuje se od rychlosti 512 kb/s výše. Uživatel si volí podle
tarifního programu charakter služby připojení k Internetu (rychlost přípojky, množství dat).
Spoj je realizován mikrovlnným zařízením ve volném pásmu 2,4GHz nebo 5,4-5,7GHz. Jedinou technickou podmínkou realizovatelnosti služby UNET je přímá viditelnost mezi
zákazníkem a některým z přístupových bodů poskytovatele. Datový okruh a související hardware (není-li v ceníku uvedeno “s vlastním zařízením“) zůstává v majetku poskytovatele.
Služba zahrnuje: - zřízení a provoz datového okruhu, bezplatný servis celou po dobu provozu, (není-li uvedeno “s vlastním zařízením“)
- instalaci antény, svodu (do 5m), přijímacího zařízení s rozhraním ethernet (do 2m od zásuvky 230V), oživení připojení (není-li uvedeno “s vlastním zařízením“)
- 50 E-mail schránek u poskytovatele velikosti 100 MB (5 schránek u tarifu ECO+0) s možností správy uživatelem
- umístění a provoz WWW stránek 10 MB (1 MB u tarifu ECO+0)
- přístup na zákaznické www stránky s přehledem přenesených dat, detailními grafy a vyúčtováním služeb
- přidělení jedné statické veřejné IP adresy

Služby pro firmy
Nesdílené symetrické linky
OFFICE 12000
STANDARD

Zřízení

1024/1024 kb/s

0,-*(1.990,-)
0,-

990,-

2048/2048 kb/s

3072/3072 kb/s

Nad limit

1.290,1.490,Smluvní cena, dle lokality

0,20 / MB

U názvu služby je uvedeno množství dat v MB, které lze měsíčně čerpat. Uvažuje se pouze směr s vyšším objemem dat. Služba STANDARD nemá omezený objem dat.

Služby pro domácnosti
Neměřené linky
(neomezená data, sdílení 1:5 příp. 1:1)

Zřízení

Home Easy+
512/192 kb/s

Home PRO+ Home Speed ** Home Easy+
512/512 kb/s 3072/384 kb/s 768/256 kb/s

S pronájmem zařízení

1.990,3.490,-

S pronájmem zařízení - 2 roky

0,-*(990,-)Easy,Pro
0,-*(1.490,-) Speed

416,-* (490,-)

Zřízení

Home MAX 12000
512/512 kb/s

Easy,Pro

Home PRO+ Home Speed **
768/768 kb/s 4096/768 kb/s

490,-

Speed

830,-

490,4096/384 kb/s*

pro 2 a více zák.
Služba je poskytována pouze pro domácí uživatele. Na lince je z důvodu zajištění stejné dostupnosti pro všechny zákazníky uplatňována FUP (Fair User Policy). U každého
uživatele je sledován součet stažených a odeslaných dat a při překročení denního limitu je na zbývající část dne (do 24 hodiny) snížena rychlost takto:
U Home Easy+ je rychl. 512/192 je snížena na 192/64 při dosažení 1000MB, rychl. 768/256 je snížena na 256/64 při dosažení 2000MB.
U Home PRO+ je rychl. 512/512 je snížena na 192/64 při dosažení 500MB, rychl. 768/768 na 256/64 při dosažení 1000MB.
U Home Speed je rychl. 3072/384 a 4096/384 snížena na 192/64 při dosažení 1000MB. rychl. 4096/768 na 256/64 při dosažení 2000MB
Sdílení u služeb Home Easy+ a Home Speed je max. 1:5, u služby Home PRO+ 1:1, při snížení rychlosti (FUP) max. 1:5.
U připojení 2 a více zákazníků na společný přijímač ceny zřízení nezahrnují propojovací kabeláž mezi přijímačem a účastníky.
Způsob platby paušálu: měsíčně inkaso, SIPO, ročně dopředu převod. příkazem nebo hotově. Při platbě ročně dopředu poskytujeme slevu 8.3% (1 měsíční paušál).

Měřené symetrické linky
(sdílení max. 1:5)

1.990,MAX
3.490,- Speed
0,-*(990,-) MAX
S pronájmem zařízení - 2 roky
0,-*(1.490,-) Speed

Home MAX 30000
768/768 kb/s

Home SpeedMAX 30000**
2048/2048 kb/s

S pronájmem zařízení

490,-

990,-

U názvu služby je uvedeno množství dat v MB, které lze čerpat měsíčně. Uvažuje se součet stažených a odeslaných dat. Data nad limit jsou účtována sazbou 0,20 Kč / MB.
Způsob platby paušálu: měsíčně inkaso, SIPO, ročně dopředu převod. příkazem nebo hotově. Při platbě ročně dopředu poskytujeme slevu 8,3% (1 měsíční paušál).

Linky bez paušálu
(rychlost 512/512 kb/s, sdílení max.1:8)

Zřízení

Silný provoz

Slabý provoz

Noční provoz

2 zákaz. 1.950,3 zákaz.
950,ECO+0
4,- / MB
2,- / MB
0,20 / MB
4 zákaz.
450,5 a více zák. 0,Zřizuje se pro nejméně 2 zákazníky na jedno přípojné místo. Uvedená cena zřízení je pro jednoho účastníka a nezahrnuje síťovou kartu do PC, propojovací kabeláž a switch
mezi účastníky. Silný provoz je v pracovní dny od 6 do 17 hod, slabý provoz je v pracovní dny od 17 do 22 hod, víkendy a svátky od 6 do 22 hod, noční provoz je denně od 22
do 6 hod následujícího dne. Zpoplatňuje se pouze směr s vyšším počtem přenesených MB dat.

* AKCE - Uvedené ceny platí pro smlouvu uzavřenou do 31.3. 2008 na 24 měsíců.
** Služby jsou poskytovány pouze v lokalitách s dostupností technologie 5,4GHz. Informace u servisních partnerů.
Při přechodu z technologie 2,4GHz na 5,4GHz je účtován reinstalační poplatek 1490,- Kč, při prodloužení smlouvy o 24 měsíců je upgrade zdarma.
Při individuální instalaci s pronájmem zařízení 5,4GHz k tarifu HOME Easy+, HOME PRO+ a Home MAX je účtován příplatek 1490,- Kč k ceně zřízení.

Ostatní poplatky
Zvýšení tarifu
(navýšení měsíčního paušálu)

0,-

Snížení tarifu
a ostatní smluvní změny

500,-

Zasílání faktury e-mailem

0,-

Zasílání faktury poštou

17,-

.

