Cenník za:

Zriaďovací poplatok
€ / mes.

internet
Basic 4 Mbit
Profi 7 Mbit
Profi 10 Mbit
Profi 13 Mbit
Optic Basic
Optic Standard
Optic Profi

(Lipt. Matiašovce)
(Lipt. Matiašovce)
(Lipt. Matiašovce)

Upgrade z programu Basic na Profi
Upgrade z 2,4GHz pásma (802.11b/g)
na programy v 5GHz pásme (802.11n)
Presmerovanie portov
Verejná IP adresa

s viazanosťou
2 roky
49,00 €

bez viazanosti

10,00 €
10,00 €
15,00 €
20,00 €
12,90 €
14,90 €
19,90 €

89,00 €

149,00 €

149,00 €
119,00 €
79,00 €

-------

0,00 €

49,00 €

119,00 €

1,00 €
3,00 €

základný balík Štart

ostatné balíčky

119,00 €

0,00 €
0,00 €
od 100,-€ podľa náročnosti

servisné poplatkov a služieby
začatá servisná 0,5 hodina u zákazníka
neoprávnený výjazd
dopravné
konfigurácia wifi routera
konfigurácia wifi routera u zákazníka

Tv

Dáta

10,00 €
20,00 €
0,40 €/ km
10,00 €
20,00 €

administrátívne poplatky
poplatky za upomienky a pripojenia (po odpojení z dôvodu neplatenia)
1. upomienka - mailom, telefonicky, sms
0,00 €
2. upomienka - mailom, telefonicky, sms
1,00 €
upomienka - poštou
3,00 €
znovu pripojenie po odpojení
1 mes. poplatok za internet
poplatok za prepis zmluvy na iné užívateľa
0,00 €
odpojenie - na žiadosť zákazníka
0,00 €
pripojenie - na žiadosť zákazníka
0,00 €

neobmedzene

2,00 €

neobmedzene

v cene pripojenia

viď nižšie

TV - voliteľné balíčky

TV - voliteľné balíčky
Štart - základný balík
Štart +
Spätné prehrávanie 7 dní + Nahrávky 50 hod.
120 hodín nahrávok
Set-top box Apple TV
MAX SK
FilmBox
BASIC SK
MAXI SK + HBO GO
HBO
HBO GO
Detský SK
ŠPORT
DOKU
Relaxxx
Dva streamy

2,00 €
1,99 €
1,65 €
3,20 €
1,30 €
13,99 €
5,00 €
12,80 €
23,70 €
6,80 €
6,99 €
2,40 €
8,20 €
3,70 €
9,30 €
1,10 €

programy zaradené do jednotlivých balíčkov sú uvedené na stránke

https://sledovanitv.cz/info/cenik

Vysvetlenie programu Basic
Program je realizovaný pomocou wifi zariadení pracujúcich podľa normy 802.11a/b/g. Zariadenia dokážu pracovať vo frekvenciách 2.4 GHz alebo 5 Ghz.
Pri ideálnych podmienkach je maximálna reálna rýchlosť okolo 20Mbits. V reálnom nasadení sa dá v závislosti na lokalitách dosiahnuť rýchlosť
v rozmedzí 2-5 Mbits pre klienta. Keďže danné frekvenčné pásmo je dosť využívané a tým aj značne zarušené, ponúkať vyššie rýchlosti,
ako sú špecifikované v programoch Basic je prakticky nerealizovateľné. Programy Basic NEMAJÚ OBJEMOVÉ OBMEDZENIE DOWNLOADU (FUP)
pripadne uploadu.
OBMEDZENIE DOWNLOADU (FUP) pripadne uploadu. Prvý rýchlostný údaj napr. 4 Mbit určuje maximálnu definovanú rýchlosť pri stahovaní dát
(download). Upload (posielanie dát od Vás) je 1 Mbit.
Vysvetlenie programu Profi
Program je realizovaný pomocou wifi zariadení pracujúcich podla normy 802.11n. Zariadenia dokážu pracovať na frekvenciách 5 GHz pri maximálnych reálnych
rýchlostiach až 80Mbits. Programy Profi ponúkame bez objemového toku dát (FUP) . Prvy rychlostný parameter napr. 6 Mbit znamena maximálnu definovanú
rychlosť pri downloade. Dostupnosť Profi pripojenia si treba overit telefonicky. Postupne však bude dostupná na všetkých našich prípojnych miestach.
Upload (posielanie dát od Vás) je 1 alebo 2 Mbit.
Vysvetlenie Upgrade
Upgrade z 802.11b/g na programy 802.11n je zvýhodnený zriaďovací poplatok pre našich súčasných zákazníkov.

