
 

 

 
Ceník služeb 
 
 
INTERNET 
   
ADSL 8 Mb/s………………………………………………………………………………………………. 385,- / 4200,-   
 

● speciální akce pro prof. ADSL – při platbě na 24 měsíců dopředu cena 6000 Kč, tedy 250 Kč měsíčně 
 
VDSL 20 Mb/s………………………………………………………………………………………………425,- / 4800,-  
VDSL 50 Mb/s……………………………………………………………………………………………...445,- / 5160,-  
VDSL 100 Mb/s……………………………………………………………………………………………525,- / 6000,-  
VDSL 250 Mb/s…………………………………………………………………………………………….625,- / 7200,-  
 
Opti 20 Mb/s………………………………………………………………………………………………. 425,- / 4800,-  
Opti 50 Mb/s………………………………………………………………………………………………. 445,- / 5160,-  
Opti 100 Mb/s……………………………………………………………………………………………… 525,- / 6000,-  
Opti 250 Mb/s……………………………………………………………………………………………… 625,- / 7200,-  
Opti 500 Mb/s……………………………………………………………………………………………… 695,- / 8160,-  
Opti 1 Gb/s………………………………………………………………………………………………… 795,- / 9360,-  
 
Tarify jsou bez datového omezení, s neveřejnou IP adresou, kterou je možné dokoupit. Rychlostní profily 
ADSL, VDLS a OPTI a jejich dostupnost jsou závislé na dostupné technologie vlastníka infrastruktury.  
 
Zřízení rychlostního profilu je za první zamykatelné, dveře (do objektu vlastněným objednavatelem) do 
zásuvky (RJ11, Terminátor, Optický převodník). Na přípojkách je nutné mít modem. Lze využít vlastní modem 
a router, které splňují parametry služby (nutné ověřit před realizací). Naše modemy zasílám pomocí dopravní 
společnosti nastavené, eventuálně je konfiguruje náš technik na místě v případě nadstandardní instalace.  
 
ZŘIZOVACÍ POPLATKY 
 
Zřízení nové přípojky (ADSL, VDSL, OPTI) …………...………………………………………………………... 995,-  
Zřízení nové přípojky (ADSL, VDSL, OPTI) - přenos na infrastruktuře CETIN ……………………………... 495,- 
 
Rozšířená instalace rozvodů (do 30 m kabeláže) objednaná současně se zřízením nové přípojky v bytě 
V bytovém domě …………………………………………………………………………………………………… 245,-  
V rodinném domě. …………………………………………………………………………………………………. 745,- 
 
 
TELEVIZE 
 
TV (86 TV kanálů)..………..…...………………….…………...……………………………………………………..145,-  
TV Rodina (142 TV kanálů).…………………….…………...………………………..……………………………..395,- 
TV MAX (176 TV kanálů)..….…………………….…………...…………………………………………………….. 795,- 
 
 
  



 

 

ZAŘÍZENÍ a další 
 
ADSL/VDSL router TP-Link TD-W9960……………………………………………………………………………25,- 
Odkoupení…………………………………………………………………………………………………………… 995,- 
 
OPTI router Mikrotik RBD52G………………...……………………………………………………………………. 55,- 
Odkoupení…………………………………………………………………………………………………………. 1495,- 
 
Set-top-Box ke Sledování Chytré TV ……………………………………………………………………………… 95,- 
Odkoupení…………………………………………………………………………………………………………. 2995,- 
 
Veřejná IPv4 adresa…………………………………………………………………………………………………. 95,- 
Terminátor od CETIN…………………………………………………………………………………………………35,- 
Zaslání tištěného vyúčtování poštou………………………………………………...45,- za každý odeslaný doklad 
Upomínka na nezaplacené vyúčtování…………………………………………………………………………... 295,- 
Znovuzapojení internetu odpojeného z důvodu nezaplacení…………...……………………………………...995,- 
Stěhování přípojky …………………………………………………………………………………………………. 995,- 
Odeslání modemu pomocí přepravní společnosti ………………………………………………………………145,- 
Marný servisní výjezd technika……………………………………………………………………………………. 995,- 
Započatá hodina práce technika…………………………………………………………………………………. 295,- 
 
 
Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Využití zvýhodněných instalací je umožněno pouze zákazníkům a zájemcům, 
kteří mají trvalé bydliště na území České republiky, mimo obecní a městské úřady. Zvýhodněná instalace 
nebude umožněna zákazníkům nebo zájemcům, kteří jsou v insolvenci, nebo exekučním řízení. Zvýhodněnou 
instalaci rovněž nemůže využít zákazník, který má aktuálně platný kontrakt delší než 13 měsíců. 
 
 
 


