Ceník pro DOMÁCNOST
Níže je uvedena cenová nabídka na zřízení a poskytování připojení do prostředí Internet pro domácnosti.
Dostupnost sítě „Internet za babku“ ve Vaší konkrétní lokalitě se můžete dozvědět na kontaktním telefonu nebo na
internetových stránkách www.internetzababku.cz .

Stručná charakteristika služby:
•

Stálé připojení (nonstop)

•

Nepočítaná linka (bez omezení množství přenesených dat)

•

Rozhraní Ethernet (zásuvka až v domácnosti)

•

10 MB prostoru pro webovou presentaci

•

Instalace na klíč včetně samostatných rozvodů v krytkách do jednotlivých domácností

•

Vzdálený dohled a servis

Ceny služeb – měsíční paušální poplatek
Služba

Přenosová kapacita
full-duplex

Objem
přenesených dat

Home 100

100/100 kbps

neomezený

395 Kč*

Home 200

200/200 kbps

neomezený

745 Kč

Home 300

300/300 kbps

neomezený

1 045 Kč

vyšší kapacity

Měsíční paušální
(fixní) polatek

individuálně

* Cena služby Home 100 pro oblast Praha – Kolovraty a Říčany a okolí je 450 Kč.
Každému zákazníkovi je z uvedené přenosové kapacity vyhrazena 1/3 (např. u ADSL Home je tento poměr 1:50!).
Na přání je možné získat pevnou veřejnou IP adresu. Tato služba je zpoplatněna jednorázově 100 Kč a měsíčně 50 Kč.

Jednorázový aktivační poplatek – 3 možnosti
1) Zákazník má vlastní WiFi zařízení

– jednorázový aktivační poplatek je 995 Kč.

2) Připojení jednoho zákazníka

– s dodávkou a instalací zařízení (rozhraní Ethernet) - jednorázový aktivační
poplatek je 2.995 Kč (standardní zařízení) a 150,- Kč/hod. technického
pracovníka, který provádí odbornou instalaci a základní konfiguraci počítače
zákazníka.

3) Připojení pro více zájemců

– platí pro min. 5 zájemců v objektu - obdobně jako varianty 2) je
provedena instalace na klíč a samozřejmostí je ukončení rozvodu
v domácnosti každého zájemce - výše jednorázového aktivačního poplatku
v případě min. 5-ti zájemců v objektu je 1.995 Kč.

Všechny výše uvedené ceny jsou uvedeny bez DPH.
Jednorázový aktivační poplatek je hrazen předem před aktivací (předáním) služby. Měsíční platby jsou fakturovány předem pro následující
kalendářní měsíc. Uvedené cenové podmínky vychází z uzavřené smlouvy na dobu 12-ti měsíců.
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