Ceník služeb elektronických komunikací
průmyslový areál Jasenice
platnost ceníku od 1. 1. 2018
1. Provoz telefonní, časové ústředny

Cena
(bez DPH)

1.1. Pronájem telekomunikačních linek
- telefonní (včetně hovorného), fax, modem, čas
- okruh pro nízkorychlostní přenos dat

198
395

Kč/linku/měsíc
Kč/linku/měsíc

1 890

Kč/linku/měsíc

(kombinovaný provoz, přenos analogových signálů, apod.)

- digitální okruh (vysokorychl. přenos dat)
- digitální okruh (pro externího operátora)
1.2. Ceník hlasových služeb

smluvní cena

Hlasové služby jsou zahrnuty v
ceně telefonní linky

Námi nabízené služby telefonní linky nejsou určeny pro telemarketing, zapojení do ústředny, trvalá přesměrování, dlouhotrvající spojení, mezinárodní
hovory, mimopracovní a jiné činnosti v rozporu s běžným pracovním užíváním. Služby včetně hovorného po překročení měsíčního poplatku za telefonní
linky mohou být technicky omezeny na nižší oprávnění volání do tarifních směrů, pásem.

2. Telekomunikační služby
montáž, údržba, servis

Platby za úkon

Cena
(bez DPH)

2.1. Nová instalace zařízení

- telefon, fax

499

Kč/přístroj

2.2. Přeložka linky vnější

- telefon, fax

999

Kč/přístroj

2.3. Přeložka linky vnitřní

- telefon, fax

499

Kč/přístroj

2.4. Výměna

- telefonní přívodní a MT šňůry
- telefonního přístroje

198
198

Kč/úkon
Kč/úkon

490

Kč/úkon

2.5. Zaměření (vytýčení) kabelových sítí před zemními prácemi
2.6. Sankce za provádění zemních prací v ochranném pásmu sítí bez ohlášení správci

až 6 000

Kč

2.7. Sankce za poškození kabelového vedení, plus náklady na provedení opravy vedení

až 20 000

Kč

2.8. Servisní práce v ceníku neuvedené

399

Kč/hodina

Ceník služeb elektronických komunikací
průmyslový areál Jasenice
platnost ceníku od 1. 1. 2018
Cena
(bez DPH)

3. Datové služby pro firmy

3.1. Internet ADSL
(agregace 1:10, bez FUP a

až 20/1,5 Mbps

od 290

Kč/měsíc

datových limitů)

koncové zařízení :

modem čtyřportový s Wifi
veřejná IP adresa
aktivace služby

3.2. Internet VDSL

20/10 Mbps
30/20 Mbps
40/30 Mbps
50/40 Mbps

(agregace 1:3, bez FUP a
datových limitů, nízká latence)

koncové zařízení :

3.3. Internet Optik garant
Internet Optik/VDSL garant

se zavazkem *)
1
90
1

VDSL modem ZTV
veřejná IP adresa
aktivace služby

bez zavazku
600
Kč
90
Kč/měsíc
1 200
Kč
640
990
1 390
1 590

se závazkem *)
zdarma
zdarma
980

Kč/měsíc
Kč/měsíc
Kč/měsíc
Kč/měsíc

bez závazku
6 000
Kč
90
Kč/měsíc
1 980
Kč

rychlost, další podmínky a cena sjednána dohodou
příslušná služba volena dle existence optické přípojky

(agregace 1:1, bez FUP a
datových limitů, nízká latence)

3.4. Datové propojení budov
10/10 Mbps
20/20 Mbps
vyšší rychlosti propojení

(vyhrazená metalická nebo optická linka,
ethernet rozhraní)

aktivace služby

se závazkem *)
980

990
Kč/měsíc
1 780
Kč/měsíc
cena sjednána dohodou
bez závazku
6 000
Kč

3.5 Poskytování AISYS archivu - údaje o průběhu spotřeby elektřiny.
internet od ZTV
Zdarma

OM - odběrné místo elektřiny.
*) Smlouva se závazkem uživatele využívat službu po dobu 24 měsíců.

Ostatní internet
150
Kč/OM/měsíc

Ceník služeb elektronických komunikací
průmyslový areál Jasenice a místní část Červenka

domácnosti
platnost ceníku od 1. 1. 2018
Cena
(bez DPH)

4. Datové služby pro domácnosti

4.1. ADSL na doma
(agregace 1:10, bez FUP a datových limitů)

ADSL až 20/1,5 Mbps
se závazkem *)

koncové zařízení : ADSL jednoportový
ADSL čtyřportový
veřejná IP adresa
aktivace datové služby

4.2. Internet na doma
bezdrátová technologie 5 GHz

1
590
90
1

WIFI až 30/30 Mbps

od 290

Kč/měsíc

bez závazku
1
590
90
290

Kč
Kč
Kč/měsíc
Kč

250

Kč/měsíc

(agregace 1:12, bez FUP a datových limitů)

koncové zařízení : WIFI čtyřportový
aktivace datové služby
instalace přípojné antény ZTV

se závazkem *)
490
1
1

bez závazku
490
Kč
800
Kč
2 000
Kč

V uvedených cenách není zahrnuta daň z přidané hodnoty (DPH). Příslušná DPH bude zákazníkům
účtována ve výši dle platných sazeb.

*) Smlouva se závazkem uživatele využívat službu po dobu 24 měsíců.
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