List1_2_2
Platnost ceníku od 1.2.2021
Ceník platný od 1.3.2022

Jednorázové poplatky a doplňkové služby (v Kč)
Položka
Navýšení tarifu (cenově vyšší tarif)
Přepis smlouvy na nižší tarif
Přepis smlouvy v ostatních případech (na jiného zákazníka, změna údajů ve smlouvě, atd.)
Reaktivace služby (při pozastavení, při neplacení, atd.)
Zasílání tištěného vyúčtování poštou
Práce technika - zvýhodněná sazba - nová přípojka
Práce technika
Práce technika po 16 hodině
Konfigurace správcem sítě (konfigurace CISCO, mikrotik, a jiné)
Expresní servis
Expresní instalace - instalace do 48 hodin (pouze v pracovní dny)
Výjezd technika v rámci Náchoda a Vrchlabí
Výjezd technika do 10 km
Výjezd technika nad 10 km
Veřejná IP adresa
Sváření optického kabelu
Proměření optického kabelu
Převod jednoho tel. čísla od jiného operátora
Převod bloku tel. čísel od jiného operátora
Vyjádření k existenci sítí – za každé vydané vyjádření v elektronické podobě PDF
Vyjádření k existenci sítí – poskytnutí navíc v elektronické podobě DGN
Vyjádření k existenci sítí – za každé vydané vyjádření v tištěné podobě (včetně poštovného)
Vytyčení sítí – základní paušál (obsahuje přípravu dat, dopravu do 100 ujetých km, vyznačení trasy
sprejem, vytyčení trasy do délky 100m, max. 4 hodiny strávené dopravou a vytyčením)
Vytyčení sítí – práce nad rámec základního paušálu
Vytyčení trasy v délce nad základní rámec
Kontrola před zahozením sítě + zápis do stavebního deníku

bez DPH

s DPH 21%

0,413,207,248,25,- / měsíčně
200,- / za půl hodinu
250,- / za půl hodinu
350,- / za půl hodinu
1 250,- / hodinu
750,- / hodinu
750,83,165,248,50,- / měsíc
248,- / svár
248,- / ks
750,1 550,400,500,- / 100m
500,-

0,500,250,300,30,- / měsíčně
242,- / za půl hodinu
303,- / za půl hodinu
424,- / za půl hodinu
1 513,- / hodinu
908,- / hodinu
908,100,200,300,61,- / měsíc
300,- / svár
300,- / ks
908,1 876,484,605,- / 100m
605,-

5 600,-

6 776,-

800,- / hodinu
30,- / m
500,- / hodinu

968,36,605,- / hodinu

bez DPH

s DPH 21% (zaokrouhleno)

165,1240,990,5,10,- / m
7,- / m
200,220,250,300,250,40,100,30,60,75,207,826,1 487,4 339,3 992,1 029,3 014,1 834,1 817,2 065,248,332,-

200,1 500,1 198,6,12,- / m
8,50,- / m
242,266,303,363,303,48,121,36,73,91,250,999,1 799,5 250,4 830,1 245,3 647,2 219,2 199,2 499,300,402,-

Zařízení a instalační materiál (v Kč)
Položka
Montážní materiál – nová přípojka
Parabola Motorola Canopy a ePMP (dotovaná cena pouze pro naše klienty)
Zesilovač signálu Motorola Canopy LENS
Konektor RJ45 na UTP kabel
UTP kabel venkovní (černý)
UTP kabel vnitřní (šedý)
Výložník 200 mm
Výložník 300 mm
Satelitní držák na stožár / balkón
Satelitní držák na stožár 50 cm
Držák na plastové okno
Spojka UTP RJ45
Síťová zásuvka UTP - 1 portová
Patch kabel 1m
Patch kabel 3m
Patch kabel 5m
Switch TP-Link SF-1005D 5-portů
Wifi router TP-Link Archer C6 - rychlost wifi až 300 Mb/s v 2,4 GHz a 867 Mb/s v 5 GHz
Zákaznický optický GPON wifi router Huawei HS8546
Zákaznická přijímací anténa Cambium serie PMP450
Zákaznická přijímací anténa Cambium serie EPMP3000
VoIP telefon Grandstream GXP-1620
VoIP telefon Grandstream GXP-2160
VoIP bezdrátový telefon Siemens GigaSet C530 IP
Set top box pro chytrou televizi - ARRIS VIP4302 IR (dotovaná cena pouze pro naše klienty)
Set top box pro chytrou televizi - ARRIS VIP4302 BT (dotovaná cena pouze pro naše klienty)
Náhradní dálkový ovladač pro Set top box ARRIS
Zdroj napájecí ACP 230V – Cambium
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