
Platnost ceníku od 1.5.2020

Internet pro domácnosti - bezdrátový
Bezdrátové připojení – bytové domy, rodinné domy, jednotlivci Měsíční poplatky (v Kč)

Položka / Tarif EXPRESS EXPRESS PLUS2)

Download 25 Mbps 40 Mbps

Upload 5 Mbps 10 Mbps

Datový limit1) neomezeno

Vedení služby VoIP zdarma

Cena
bez DPH / s DPH 21% bez DPH / s DPH 21%

299,- / 362,- 420,- / 508,-

Aktivační poplatky
Zařízení pro bezdrátové připojení
Ceny zřízení (v Kč včetně DPH 21%)

Tarif Na dobu neurčitou

EXPRESS 1.490,-

EXPRESS PLUS 790,-

Výhodné balíčky na bezdrátu - internet, televize, telefon
Bezdrátové připojení – bytové domy, rodinné domy, jednotlivci Měsíční poplatky (v Kč)

Položka / Tarif Express TV2) Express Plus TV2)

Download/Upload 25 Mbps / 5 Mbps 40 Mbps / 10 Mbps

IP televize TV balíček BASIC TV balíček BASIC
TV balíček RELAX FAMILY

Zřízení služby 500,- s DPH

Vedení VoIP zdarma zdarma

Cena
bez DPH / s DPH 21% bez DPH / s DPH 21%

330,- / 399,- 454,- / 549,-

Zřizovací poplatky chytré televize
Zařízení pro chytrou televizi
Ceny zřízení (v Kč včetně DPH 21%)

Optické zařízení  Cena prodej Cena pronájem / měsíc

IPTV Set-Top Box ARRIS VIP 4302 2.199,- 79,-

Aplikace na android, iOS a Smart TV ZDARMA ZDARMA

Zpětné přehrávání 168 hodin + 50 hodin nahrávek - ZDARMA

Rozšíření archivu na 120 hodin nahrávek - 60,-
- pro každou Vaši televizi, na které budete chtít sledovat naši chytrou televizi je nutné mít jeden samostatný set-top-box
- využití služby telefon není podmínkou

• V ceně instalace je zapůjčení zařízení dle instalované technologie na vysílači (Cambium Canopy - původně Motorola Canopy, Cambium EPMP, NanostationM5) + napájení po ethernetu.
• V ceně aktivace je zdarma 10m UTP kabelu, 2x UTP konektor, 1 hodina práce technika, 1x vrtání (tzn. jedna zeď, okno, atd.). 
• V případě, že je spojení realizováno přes Cambium Canopy 450 na větší vzdálenost (cca nad 1 km od vysílače) je potřeba dokoupit přídavnou anténu LENS, popřípadě parabolickou anténu, 

pokud je vzdálenost mnohonásobně vyšší. Ceny přídavných antén viz. Ceník.

1) Poskytovatel si vyhrazuje právo omezit rychlost či přístup k internetu dle svého uvážení především z důvodu ochrany telekomunikační sítě poskytovatele nebo za účelem zachování možnosti poskytovat ostatním uživatelům 
službu za stejných nebo podobných podmínek. Toto ustanovení se používá pouze ve výjimečných případech. Uváděné rychlosti připojení jsou maximální dosažitelné.

2) O dostupnosti služby se informujte na zákaznickém oddělení - tel. 498 100 100 nebo na našich webových stránkách www.nsys.cz.


