Lombard s. r. o., Školská 14, 921 01 Piešťany
IČO: 36240125, IČDPH: SK2020171043, Tel.: +421 33 32 11 666
e-mail: info@chceminternet.sk, web: www.chceminternet.sk

Akciový Tarif internetových pripojení – FWA NG, záväzok 24 mesiacov

ceny sú vrátane DPH 20%

Internetové pripojenie - dynamická agregácia
Sťahovanie
rýchlosť do

Odosielanie
rýchlosť do

Televízia

Prenájom /
kúpa klienta

Aktivácia
nový ***

Aktivácia
verný ***

Simple NG

5 Mbit/s

0,5 Mbit/s

-

1 € / 99 €

49,00 €

0,00 €

6,66 €

Basic NG

15 Mbit/s

1,5 Mbit/s

áno*

1 € / 99 €

1,00 €

0,00 €

11,99 €

Classic NG

20 Mbit/s

1,5 Mbit/s

áno*

1 € / 99 €

1,00 €

0,00 €

14,99 €

Comfort NG

30 Mbit/s

2 Mbit/s

áno*

1 € / 99 €

1,00 €

0,00 €

19,99 €

Extra NG

45 Mbit/s

2 Mbit/s

áno*

1 € / 99 €

1,00 €

0,00 €

36,99 €

Senior NG

7 Mbit/s

1 Mbit/s

-

1 € / 99 €

49,00 €

0,00 €

7,90 €

Názov programu

Akciová
cena

Pripojenie do internetu s individuálne dohodnutými parametrami
Mesačná
cena

Názov programu

Popis a určenie programu

Garant

- linky určené na pripojenie do internetu garantovanou rýchlosťou s dohodnutými parametrami

dohodou

Link

- linky určené na pripojenie do internetu negarantovanou rýchlosťou s dohodnutými parametrami

dohodou

Popis obsahu Aktivačného poplatku – čo je v cene zahrnuté?
- úvodné zapožičanie klientského zariadenia (anténa, zariadenie, napájací zdroj)
- spracovanie zmluvy a aktivácia prípojky, otestovanie funkčnosti pripojenia
- v cene nieje zahrnutý kábel, konektory, prípadné konzoly, stožiare a ostatný inštalačný materiál
- v cene je hodina prác technika alebo pol hodina dvoch technikov, každá dalšia započatá pol hodina stojí 15€ / technik

Prechod od iného bezdrôtového poskytovateľa ? ÁNO - len za 1€, v cene je zahrnuté:
- prvotné zapožičanie klientského zariadenia (anténa, zariadenie, napájací zdroj)
- spracovanie zmluvy a aktivácia prípojky, otestovanie funkčnosti pripojenia technikom
- v cene nieje zahrnutý kábel, konektory, prípadné konzoly, stožiare a ostatný inštalačný materiál - ak je potrebný
- v cene nie sú zahrnuté montážne práce technikov, každá započatá pol hodina 15€ / technik - ak sú potrebné

* služba môže byť individuálne spoplatnená v zmysle platného cenníku a akcie k dotknutej službe
** ponuka akciových paušálov a ich ceny môžu byť podmienené využitím ďalších služieb alebo platným záväzkom
*** Aktivačný poplatok je poplatok za aktiváciu tarifu bez ohľadu na to, či sa jedná o novú alebo jestvujúcu prípojku.
Zmena cien vyhradená, ponuka akciových cien za zriadenie platí pre obmedzený počet zákazníkov, platné od 1.11.2019
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Akciový Tarif internetových pripojení – FWA NG, záväzok 12 mesiacov

ceny sú vrátane DPH 20%

Internetové pripojenie - dynamická agregácia
Sťahovanie
rýchlosť do

Odosielanie
rýchlosť do

Televízia

Prenájom /
kúpa klienta

Aktivácia
nový ***

Aktivácia
verný ***

Simple NG

5 Mbit/s

0,5 Mbit/s

-

1 € / 99 €

99,00 €

0,00 €

8,33 €

Basic NG

15 Mbit/s

1,5 Mbit/s

áno*

1 € / 99 €

46,00 €

0,00 €

14,99 €

Classic NG

20 Mbit/s

1,5 Mbit/s

áno*

1 € / 99 €

46,00 €

0,00 €

18,74 €

Comfort NG

30 Mbit/s

2 Mbit/s

áno*

1 € / 99 €

46,00 €

0,00 €

24,99 €

Extra NG

45 Mbit/s

2 Mbit/s

áno*

1 € / 99 €

46,00 €

0,00 €

46,24 €

Senior NG

7 Mbit/s

1 Mbit/s

-

1 € / 99 €

82,00 €

0,00 €

9,88 €

Názov programu

Akciová
cena

Pripojenie do internetu s individuálne dohodnutými parametrami
Mesačná
cena

Názov programu

Popis a určenie programu

Garant

- linky určené na pripojenie do internetu garantovanou rýchlosťou s dohodnutými parametrami

dohodou

Link

- linky určené na pripojenie do internetu negarantovanou rýchlosťou s dohodnutými parametrami

dohodou

Popis obsahu Aktivačného poplatku – čo je v cene zahrnuté?
- úvodné zapožičanie klientského zariadenia (anténa, zariadenie, napájací zdroj)
- spracovanie zmluvy a aktivácia prípojky, otestovanie funkčnosti pripojenia
- v cene nieje zahrnutý kábel, konektory, prípadné konzoly, stožiare a ostatný inštalačný materiál
- v cene je hodina prác technika alebo pol hodina dvoch technikov, každá dalšia započatá pol hodina stojí 15€ / technik

Prechod od iného bezdrôtového poskytovateľa ? ÁNO - len za 1€, v cene je zahrnuté:
- prvotné zapožičanie klientského zariadenia (anténa, zariadenie, napájací zdroj)
- spracovanie zmluvy a aktivácia prípojky, otestovanie funkčnosti pripojenia technikom
- v cene nieje zahrnutý kábel, konektory, prípadné konzoly, stožiare a ostatný inštalačný materiál - ak je potrebný
- v cene nie sú zahrnuté montážne práce technikov, každá započatá hodina 15€ / technik - ak sú potrebné

* služba môže byť individuálne spoplatnená v zmysle platného cenníku a akcie k dotknutej službe
** ponuka akciových paušálov a ich ceny môžu byť podmienené využitím ďalších služieb alebo platným záväzkom
*** Aktivačný poplatok je poplatok za aktiváciu tarifu bez ohľadu na to, či sa jedná o novú alebo jestvujúcu prípojku.
Zmena cien vyhradená, ponuka akciových cien za zriadenie platí pre obmedzený počet zákazníkov, platné od 1.11.2019
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Tarif internetových pripojení – FWA NG, záväzok 0 mesiacov

ceny sú vrátane DPH 20%

Internetové pripojenie - dynamická agregácia
Sťahovanie
rýchlosť do

Odosielanie
rýchlosť do

Televízia

Prenájom /
kúpa klienta

Aktivačný
poplatok

Simple NG

5 Mbit/s

0,5 Mbit/s

-

1 € / 99 €

149,00 €

8,33 €

Basic NG

15 Mbit/s

1,5 Mbit/s

solo*

1 € / 99 €

149,00 €

14,99 €

Classic NG

20 Mbit/s

1,5 Mbit/s

solo*

1 € / 99 €

149,00 €

18,74 €

Comfort NG

30 Mbit/s

2 Mbit/s

solo*

1 € / 99 €

149,00 €

24,99 €

Extra NG

45 Mbit/s

2 Mbit/s

solo*

1 € / 99 €

149,00 €

46,24 €

Senior NG

7 Mbit/s

1 Mbit/s

-

1 € / 99 €

149,00 €

9,88 €

Názov programu

Akciová
cena

Pripojenie do internetu s individuálne dohodnutými parametrami
Mesačná
cena

Názov programu

Popis a určenie programu

Garant

- linky určené na pripojenie do internetu garantovanou rýchlosťou s dohodnutými parametrami

dohodou

Link

- linky určené na pripojenie do internetu negarantovanou rýchlosťou s dohodnutými parametrami

dohodou

Popis obsahu Aktivačného poplatku – čo je v cene zahrnuté?
- úvodné zapožičanie klientského zariadenia (anténa, zariadenie, napájací zdroj)
- spracovanie zmluvy a aktivácia prípojky, otestovanie funkčnosti pripojenia
- v cene nieje zahrnutý kábel, konektory, prípadné konzoly, stožiare a ostatný inštalačný materiál
- v cene je hodina prác technika alebo pol hodina dvoch technikov, každá dalšia započatá pol hodina stojí 15€ / technik

Prechod od iného bezdrôtového poskytovateľa ? ÁNO - len za 1€, v cene je zahrnuté:
- prvotné zapožičanie klientského zariadenia (anténa, zariadenie, napájací zdroj)
- spracovanie zmluvy a aktivácia prípojky, otestovanie funkčnosti pripojenia technikom
- v cene nieje zahrnutý kábel, konektory, prípadné konzoly, stožiare a ostatný inštalačný materiál - ak je potrebný
- v cene nie sú zahrnuté montážne práce technikov, každá započatá hodina 15€ / technik - ak sú potrebné

* služba môže byť individuálne spoplatnená v zmysle platného cenníku a akcie k dotknutej službe
** ponuka akciových paušálov a ich ceny môžu byť podmienené využitím ďalších služieb alebo platným záväzkom
solo* – službu je možné objednať samostatne
*** Aktivačný poplatok je poplatok za aktiváciu tarifu bez ohľadu na to, či sa jedná o novú alebo jestvujúcu prípojku.
Zmena cien vyhradená, ponuka akciových cien za zriadenie platí pre obmedzený počet zákazníkov, platné od 1.11.2019
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Akciový Tarif internetových pripojení – aFiber NG, záväzok 24 mesiacov

ceny sú vrátane DPH 20%

Internetové pripojenie - dynamická agregácia
Sťahovanie
rýchlosť do

Odosielanie
rýchlosť do

aFIBER Simple NG

20 Mbit/s

aFIBER Basic NG

40 Mbit/s

aFIBER Classic NG
aFIBER Comfort N

Názov programu

Televízia

Prenájom /
kúpa klienta

Aktivácia
nový ***

Aktivácia
verný ***

Akciová
cena

1 Mbit/s

-

0,00 €

49,00 €

0,00 €

12,99 €

2 Mbit/s

áno*

0,00 €

1,00 €

0,00 €

15,99 €

50 Mbit/s

3 Mbit/s

áno*

0,00 €

1,00 €

0,00 €

18,99 €

70 Mbit/s

4 Mbit/s

áno*

0,00 €

1,00 €

0,00 €

25,99 €

Pripojenie do internetu s individuálne dohodnutými parametrami
Mesačná
cena

Názov programu

Popis a určenie programu

Tnet Garant

- linky určené na pripojenie do internetu garantovanou rýchlosťou s dohodnutými parametrami

dohodou

Tnet Link

- linky určené na pripojenie do internetu negarantovanou rýchlosťou s dohodnutými parametrami

dohodou

Popis obsahu Aktivačného poplatku – čo je v cene zahrnuté?
- FTP zásuvka aj sa jedná o bytovku kde sú pripravené inštalačné krabice
- spracovanie zmluvy a aktivácia prípojky, otestovanie funkčnosti pripojenia
- potrebný FTP kábel, ktorý bude natiahnutý medzi spoločným rozvádzačom v bytovke a zákazníkovým bytom
- v cene je hodina prác technika alebo pol hodina dvoch technikov, každá dalšia započatá pol hodina stojí 15€ / technik

Prechod od iného bezdrôtového poskytovateľa ? ÁNO - len za 1€, v cene je zahrnuté:
- prvotné zapožičanie klientského zariadenia (anténa, zariadenie, napájací zdroj)
- spracovanie zmluvy a aktivácia prípojky, otestovanie funkčnosti pripojenia technikom
- v cene nieje zahrnutý kábel, konektory, prípadné konzoly, stožiare a ostatný inštalačný materiál - ak je potrebný
- v cene nie sú zahrnuté montážne práce technikov, každá započatá hodina 15€ / technik - ak sú potrebné

* služba môže byť individuálne spoplatnená v zmysle platného cenníku a akcie k dotknutej službe
** ponuka akciových paušálov a ich ceny môžu byť podmienené využitím ďalších služieb alebo platným záväzkom
*** Aktivačný poplatok je poplatok za aktiváciu tarifu bez ohľadu na to, či sa jedná o novú alebo jestvujúcu prípojku.
Zmena cien vyhradená, ponuka akciových cien za zriadenie platí pre obmedzený počet zákazníkov, platné od 1.11.2019

Lombard s.r.o., Školská 14, Piešťany

Strana 1 z 1

Lombard s. r. o., Školská 14, 921 01 Piešťany
IČO: 36240125, IČDPH: SK2020171043, Tel.: +421 33 32 11 666
e-mail: info@chceminternet.sk, web: www.chceminternet.sk

Akciový Tarif internetových pripojení – aFiber NG, záväzok 12 mesiacov

ceny sú vrátane DPH 20%

Internetové pripojenie - dynamická agregácia
Sťahovanie
rýchlosť do

Odosielanie
rýchlosť do

aFIBER Simple NG

20 Mbit/s

aFIBER Basic NG

40 Mbit/s

aFIBER Classic NG
aFIBER Comfort N

Názov programu

Televízia

Prenájom /
kúpa klienta

Aktivácia
nový ***

Aktivácia
verný ***

Akciová
cena

1 Mbit/s

-

0,00 €

69,00 €

0,00 €

16,24 €

2 Mbit/s

áno*

0,00 €

29,00 €

0,00 €

19,99 €

50 Mbit/s

3 Mbit/s

áno*

0,00 €

29,00 €

0,00 €

23,74 €

70 Mbit/s

4 Mbit/s

áno*

0,00 €

29,00 €

0,00 €

32,49 €

Pripojenie do internetu s individuálne dohodnutými parametrami
Mesačná
cena

Názov programu

Popis a určenie programu

Tnet Garant

- linky určené na pripojenie do internetu garantovanou rýchlosťou s dohodnutými parametrami

dohodou

Tnet Link

- linky určené na pripojenie do internetu negarantovanou rýchlosťou s dohodnutými parametrami

dohodou

Popis obsahu Aktivačného poplatku – čo je v cene zahrnuté?
- FTP zásuvka aj sa jedná o bytovku kde sú pripravené inštalačné krabice
- spracovanie zmluvy a aktivácia prípojky, otestovanie funkčnosti pripojenia
- potrebný FTP kábel, ktorý bude natiahnutý medzi spoločným rozvádzačom v bytovke a zákazníkovým bytom
- v cene je hodina prác technika alebo pol hodina dvoch technikov, každá dalšia započatá pol hodina stojí 15€ / technik

Prechod od iného bezdrôtového poskytovateľa ? ÁNO - len za 1€, v cene je zahrnuté:
- prvotné zapožičanie klientského zariadenia (anténa, zariadenie, napájací zdroj)
- spracovanie zmluvy a aktivácia prípojky, otestovanie funkčnosti pripojenia technikom
- v cene nieje zahrnutý kábel, konektory, prípadné konzoly, stožiare a ostatný inštalačný materiál - ak je potrebný
- v cene nie sú zahrnuté montážne práce technikov, každá započatá hodina 15€ / technik - ak sú potrebné

* služba môže byť individuálne spoplatnená v zmysle platného cenníku a akcie k dotknutej službe
** ponuka akciových paušálov a ich ceny môžu byť podmienené využitím ďalších služieb alebo platným záväzkom
*** Aktivačný poplatok je poplatok za aktiváciu tarifu bez ohľadu na to, či sa jedná o novú alebo jestvujúcu prípojku.
Zmena cien vyhradená, ponuka akciových cien za zriadenie platí pre obmedzený počet zákazníkov, platné od 1.11.2019
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Tarif internetových pripojení – aFiber NG, záväzok 0 mesiacov

ceny sú vrátane DPH 20%

Internetové pripojenie - dynamická agregácia
Sťahovanie
rýchlosť do

Odosielanie
rýchlosť do

aFIBER Simple NG

20 Mbit/s

aFIBER Basic NG

40 Mbit/s

aFIBER Classic NG
aFIBER Comfort N

Názov programu

Televízia

Prenájom /
kúpa klienta

Aktivačný
poplatok

Akciová
cena

1 Mbit/s

-

0,00 €

149,00 €

16,24 €

2 Mbit/s

solo*

0,00 €

149,00 €

19,99 €

50 Mbit/s

3 Mbit/s

solo*

0,00 €

149,00 €

23,74 €

70 Mbit/s

4 Mbit/s

solo*

0,00 €

149,00 €

32,49 €

Pripojenie do internetu s individuálne dohodnutými parametrami
Mesačná
cena

Názov programu

Popis a určenie programu

Tnet Garant

- linky určené na pripojenie do internetu garantovanou rýchlosťou s dohodnutými parametrami

dohodou

Tnet Link

- linky určené na pripojenie do internetu negarantovanou rýchlosťou s dohodnutými parametrami

dohodou

Popis obsahu Aktivačného poplatku – čo je v cene zahrnuté?
- FTP zásuvka aj sa jedná o bytovku kde sú pripravené inštalačné krabice
- spracovanie zmluvy a aktivácia prípojky, otestovanie funkčnosti pripojenia
- potrebný FTP kábel, ktorý bude natiahnutý medzi spoločným rozvádzačom v bytovke a zákazníkovým bytom
- v cene je hodina prác technika alebo pol hodina dvoch technikov, každá dalšia započatá pol hodina stojí 15€ / technik

Prechod od iného bezdrôtového poskytovateľa ? ÁNO - len za 1€, v cene je zahrnuté:
- prvotné zapožičanie klientského zariadenia (anténa, zariadenie, napájací zdroj)
- spracovanie zmluvy a aktivácia prípojky, otestovanie funkčnosti pripojenia technikom
- v cene nieje zahrnutý kábel, konektory, prípadné konzoly, stožiare a ostatný inštalačný materiál - ak je potrebný
- v cene nie sú zahrnuté montážne práce technikov, každá započatá hodina 15€ / technik - ak sú potrebné

* služba môže byť individuálne spoplatnená v zmysle platného cenníku a akcie k dotknutej službe
** ponuka akciových paušálov a ich ceny môžu byť podmienené využitím ďalších služieb alebo platným záväzkom
*solo – službu je možné objednať samostatne
*** Aktivačný poplatok je poplatok za aktiváciu tarifu bez ohľadu na to, či sa jedná o novú alebo jestvujúcu prípojku.
Zmena cien vyhradená, ponuka akciových cien za zriadenie platí pre obmedzený počet zákazníkov, platné od 1.11.2019

Lombard s.r.o., Školská 14, Piešťany

Strana 1 z 1

Lombard s. r. o., Školská 14, 921 01 Piešťany
IČO: 36240125, IČDPH: SK2020171043, Tel.: +421 33 32 11 666
e-mail: info@chceminternet.sk, web: www.chceminternet.sk

Akciový Tarif internetových pripojení – Fiber NG 24

ceny sú vrátane DPH 20%

Internetové pripojenie - dynamická agregácia
Názov programu

Sťahovanie
rýchlosť do

FIBER Simple NG
FIBER Basic NG
FIBER Classic NG

Odosielanie
rýchlosť do

Televízia

Prenájom /
kúpa klienta

Aktivácia
nový ***

Aktivácia
verný ***

Akciová
cena

20 Mbit/s

-

2 € / 129 €

99,00 €

0,00 €

12,99 €

70 Mbit/s

áno*

2 € / 129 €

99,00 €

0,00 €

15,99 €

250 Mbit/s

áno*

2 € / 129 €

99,00 €

0,00 €

19,99 €

Pripojenie do internetu s individuálne dohodnutými parametrami
Mesačná
cena

Názov programu

Popis a určenie programu

Tnet Garant

- linky určené na pripojenie do internetu garantovanou rýchlosťou s dohodnutými parametrami

dohodou

Tnet Link

- linky určené na pripojenie do internetu negarantovanou rýchlosťou s dohodnutými parametrami

dohodou

Popis obsahu Aktivačného poplatku – čo je v cene zahrnuté?
- optická zásuvka, optický kábel z ORU do domu, 2x optická spojka, 2x pigtail
- spracovanie zmluvy a aktivácia prípojky, otestovanie funkčnosti pripojenia technikom
- optický prevodník s aktívnym prvkom na spracovanie optickej prípojky, patchcord
- v cene je hodina prác technika alebo pol hodina dvoch technikov, každá dalšia započatá pol hodina stojí 10€ / technik

* služba môže byť individuálne spoplatnená v zmysle platného cenníku a akcie k dotknutej službe
** ponuka akciových paušálov a ich ceny môžu byť podmienené využitím ďalších služieb alebo platným záväzkom
*** Aktivačný poplatok je poplatok za aktiváciu tarifu bez ohľadu na to, či sa jedná o novú alebo jestvujúcu prípojku.
Zmena cien vyhradená, ponuka akciových cien za zriadenie platí pre obmedzený počet zákazníkov, platné od 1.11.2019
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Akciový Tarif internetových pripojení – Fiber NG, záväzok 24 mesiacov

ceny sú vrátane DPH 20%

Internetové pripojenie - dynamická agregácia
Názov programu

Sťahovanie
rýchlosť do

Odosielanie
rýchlosť do

Televízia

Prenájom /
kúpa klienta

Aktivácia
nový ***

Aktivácia
verný ***

FIBER Simple NG

20 Mbit/s

FIBER Basic NG

40 Mbit/s

FIBER Classic NG
FIBER Comfort NG

Akciová
cena

1 Mbit/s

-

2 € / 129 €

99,00 €

0,00 €

12,99 €

2 Mbit/s

áno*

2 € / 129 €

99,00 €

0,00 €

15,99 €

50 Mbit/s

3 Mbit/s

áno*

2 € / 129 €

99,00 €

0,00 €

18,99 €

70 Mbit/s

4 Mbit/s

áno*

2 € / 129 €

99,00 €

0,00 €

25,99 €

Pripojenie do internetu s individuálne dohodnutými parametrami
Mesačná
cena

Názov programu

Popis a určenie programu

Tnet Garant

- linky určené na pripojenie do internetu garantovanou rýchlosťou s dohodnutými parametrami

dohodou

Tnet Link

- linky určené na pripojenie do internetu negarantovanou rýchlosťou s dohodnutými parametrami

dohodou

Popis obsahu Aktivačného poplatku – čo je v cene zahrnuté?
- optická zásuvka, optický kábel z ORU do domu, 2x optická spojka, 2x pigtail
- spracovanie zmluvy a aktivácia prípojky, otestovanie funkčnosti pripojenia
- optický prevodník s aktívnym prvkom na spracovanie optickej prípojky, patchcord
- v cene je hodina prác technika alebo pol hodina dvoch technikov, každá dalšia započatá pol hodina stojí 15€ / technik

* služba môže byť individuálne spoplatnená v zmysle platného cenníku a akcie k dotknutej službe
** ponuka akciových paušálov a ich ceny môžu byť podmienené využitím ďalších služieb alebo platným záväzkom
*** Aktivačný poplatok je poplatok za aktiváciu tarifu bez ohľadu na to, či sa jedná o novú alebo jestvujúcu prípojku.
Zmena cien vyhradená, ponuka akciových cien za zriadenie platí pre obmedzený počet zákazníkov, platné od 1.11.2019
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Akciový Tarif internetových pripojení – Fiber NG, záväzok 12 mesiacov

ceny sú vrátane DPH 20%

Internetové pripojenie - dynamická agregácia
Názov programu

Sťahovanie
rýchlosť do

Odosielanie
rýchlosť do

Televízia

Prenájom /
kúpa klienta

Aktivácia
nový ***

Aktivácia
verný ***

FIBER Simple NG

20 Mbit/s

FIBER Basic NG

40 Mbit/s

FIBER Classic NG
FIBER Comfort NG

Akciová
cena

1 Mbit/s

-

2 € / 129 €

149,00 €

0,00 €

16,24 €

2 Mbit/s

áno*

2 € / 129 €

149,00 €

0,00 €

19,99 €

50 Mbit/s

3 Mbit/s

áno*

2 € / 129 €

149,00 €

0,00 €

23,74 €

70 Mbit/s

4 Mbit/s

áno*

2 € / 129 €

149,00 €

0,00 €

32,49 €

Pripojenie do internetu s individuálne dohodnutými parametrami
Mesačná
cena

Názov programu

Popis a určenie programu

Tnet Garant

- linky určené na pripojenie do internetu garantovanou rýchlosťou s dohodnutými parametrami

dohodou

Tnet Link

- linky určené na pripojenie do internetu negarantovanou rýchlosťou s dohodnutými parametrami

dohodou

Popis obsahu Aktivačného poplatku – čo je v cene zahrnuté?
- optická zásuvka, optický kábel z ORU do domu, 2x optická spojka, 2x pigtail
- spracovanie zmluvy a aktivácia prípojky, otestovanie funkčnosti pripojenia
- optický prevodník s aktívnym prvkom na spracovanie optickej prípojky, patchcord
- v cene je hodina prác technika alebo pol hodina dvoch technikov, každá dalšia započatá pol hodina stojí 15€ / technik

* služba môže byť individuálne spoplatnená v zmysle platného cenníku a akcie k dotknutej službe
** ponuka akciových paušálov a ich ceny môžu byť podmienené využitím ďalších služieb alebo platným záväzkom
*** Aktivačný poplatok je poplatok za aktiváciu tarifu bez ohľadu na to, či sa jedná o novú alebo jestvujúcu prípojku.
Zmena cien vyhradená, ponuka akciových cien za zriadenie platí pre obmedzený počet zákazníkov, platné od 1.11.2019
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Tarif internetových pripojení – Fiber NG, záväzok 0 mesiacov

ceny sú vrátane DPH 20%

Internetové pripojenie - dynamická agregácia
Názov programu

Sťahovanie
rýchlosť do

Odosielanie
rýchlosť do

Televízia

Prenájom /
kúpa klienta

Aktivačný
poplatok

FIBER Simple NG

20 Mbit/s

FIBER Basic NG

40 Mbit/s

FIBER Classic NG
FIBER Comfort NG

Akciová
cena

1 Mbit/s

-

2 € / 129 €

299,00 €

16,24 €

2 Mbit/s

solo*

2 € / 129 €

299,00 €

19,99 €

50 Mbit/s

3 Mbit/s

solo*

2 € / 129 €

299,00 €

23,74 €

70 Mbit/s

4 Mbit/s

solo*

2 € / 129 €

299,00 €

32,49 €

Pripojenie do internetu s individuálne dohodnutými parametrami
Mesačná
cena

Názov programu

Popis a určenie programu

Tnet Garant

- linky určené na pripojenie do internetu garantovanou rýchlosťou s dohodnutými parametrami

dohodou

Tnet Link

- linky určené na pripojenie do internetu negarantovanou rýchlosťou s dohodnutými parametrami

dohodou

Popis obsahu Aktivačného poplatku – čo je v cene zahrnuté?
- optická zásuvka, optický kábel z ORU do domu, 2x optická spojka, 2x pigtail
- spracovanie zmluvy a aktivácia prípojky, otestovanie funkčnosti pripojenia
- optický prevodník s aktívnym prvkom na spracovanie optickej prípojky, patchcord
- v cene je hodina prác technika alebo pol hodina dvoch technikov, každá dalšia započatá pol hodina stojí 15€ / technik

* služba môže byť individuálne spoplatnená v zmysle platného cenníku a akcie k dotknutej službe
** ponuka akciových paušálov a ich ceny môžu byť podmienené využitím ďalších služieb alebo platným záväzkom
*solo – službu je možné objednať samostatne
*** Aktivačný poplatok je poplatok za aktiváciu tarifu bez ohľadu na to, či sa jedná o novú alebo jestvujúcu prípojku.
Zmena cien vyhradená, ponuka akciových cien za zriadenie platí pre obmedzený počet zákazníkov, platné od 1.11.2019
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