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Uvedené ceny sú vrátane DPH 20%

Ceny doplnkových služieb
Typ služby a popis Cena
Verejná IP dnat - mesačný poplatok za poskytnutie pevnej verejnej IP adresy formou snat/dnat 3,00 €

Verejná IP ethernet - mesačný poplatok za poskytnutie pevnej verejnej IP adresy na ethernet rozhrani 5,40 €

Dvojitý upload - 2x rýchlosť uploadu prislúchajúcej k zvolenému programu, mesačný poplatok 2,00 €

Ceny služby VPN tunelov
Typ služby a popis Cena

VPN site-to-site - mesačný poplatok za VPN na prepojenie pobočiek alebo pobočky s VPN Lombard 17,88 €

VPN client-to-site - mesačný poplatok za VPN koncového prístupu (pc, notebook, tel,.) na VPN Lombard 5,88 €

Ceny administratívnych úkonov
Typ služby a popis Cena

Zmena zmluvy - zmena paušálu, vernostný programu a iné úkony spojené so zmenou údajov zmlúv zdarma

Zmena držiteľa - prevod zmluvy o pripojení na nového držiteľa zdarma

Zaslanie opisu dokladu - zaslanie  dokladu (opis zmluvy, faktúry, príst. údaje a pod), štandardná zásielka 3,00 €
Zaslanie SMS info - zaslanie údajov na wifi alebo do zákazníckej zóny (1x za 3 mesiace grátis) 1,20 €

Znovu pripojenie - opätovná aktivácia služby po odpojení z dôvodu neplatenia faktúr 2,40 €

Vrátenie platby - poplatok za dohľadanie platby a vykonanie prevodu vrátane bankového poplatku 1,70 €

Výpis platieb - zaslanie písomného výpisu platieb mimo zákaznícku zónu alebo osobú návštevu 2,40 €

Opis dokladov 2,40 €

Spracovanie 1,00 €

Zníženie tarifu - počas platného záväzku ak dôjde k prechodu na nižší tarif 48,00 €

Servisné a montážne práce
Typ služby a popis Cena

Zaškolenie na PC - vysvetlenie základov práce s PC, zodpovedanie otázok, cena za každú aj načatú hod. 36,00 €

Detekcia závady - detekcia približnej závady a odhad ceny opravy ak zákazník neodsúhlasí opravu 60,00 €

Nezáručná oprava - servis u zákazníka alebo na pracovisku, cena za každú aj načatú hod. / technik 30,00 €

Montáž / pol hodina - práce nad rámec zriaďovacieho poplatku, cena za každú aj načatú pol hod. / technik 15,00 €

Cestovné náklady - cestovné (počítaná vzdialenosť medzi poskytovateľom a zákazníkom) za km 0,78 €

Paušálny výjazd - poplatok za výjazd technika k nezáručnému servisu - demontáži / vyzdvihnutiu HW 90,00 €

Vyjadrenie velke - vyjadrenie pre inžinierske a dopravné stavby väčšieho rozsahu 40,00 €

Vyjadrenie drobne - vyjadrenie pre drobné stavby, obytné domy,polyfunkcie 10,00 €

Vytýčenie siete - poplatok za vytýčenie siete, cena za každú aj načatú hodinu 70,00 €

Konf. Routeru ZK - nastavenie routeru zakúpeného / prenajímaného u poskytovateľa  - bez výjazdu /1ks 15,00 €

Konf. Routeru NZK - nastavenie routeru nezakúpeného u poskytovateľa  - bez výjazdu /1ks 25,00 €

Servis mimo pracovnú dobu – príplatok k základnej sadzbe +100%

Ceny úkonov spojených s upomínaním pohľadávok
Typ služby a popis Cena

Upomienka SMS - zaslanie upomienky z dôvodu neuhradenia faktúr formou textovej SMS správy 2,00 €

Upomienka list - zaslanie upomienky z dôvodu neuhradenia faktúr prostredníctvom listu 6,00 €

Upomienka web - zobrazenie upomienky z dôvodu neuhradenia faktúr formou web stránky 10,00 €

Ostatné
Typ služby a popis Cena

Zásah do HW - pokuta za neoprávnený zásah do HW zo strany zákazníka alebo inej osoby 300,00 €

Poškodenie siete - pokuta za poškodzovanie siete poskytovateľa (akýkoľvek zásah do prípojky či siete) 600,00 €

Pokuta Internet - pokuta za nedodržanie dohodnutej viazanosti pre službu chceminternet.sk (internet) 149,00 €

Pokuta net+serv - pokuta za nedodržanie dohodnutej doby viazanosti pre službu Internet + Lom*TV 149,00 €

Dohoda ukončenie - poplatok za ukončenie Zmluvy o pripojení dohodou počas trvajúceho záväzku 149,00 €

Zmena cien vyhradená, ponuka akciových cien za zriadenie platí pre obmedzený počet zákazníkov, platné od 1.1.2022

Lombard s. r. o., Školská 14, 921 01 Piešťany

e-mail: info@chceminternet.sk, web: www.chceminternet.sk

Cenník doplnkových služieb k internetovému pripojeniu                                         

- vyhotovenie opisu zákazníkom požadovaných dokladov (cena za doklad)

- spracovanie dokladov doručených zákazníkom (zmluva, dodatok, výpoveď)

http://www.chceminternet.sk/
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Cena

Sieťové karty bez DPH s DPH 20%

Sieťová karta 10/100mbit PCI 6,83 € 8,20 €
Sieťová karta 10/100/1000mbit PCIe 24,17 € 29,00 €

Zdroje, POE

Napájací adaptér 5V 8,50 € 10,20 €
Napájací adaptér 12V 9,52 € 11,42 €
Napájací adaptér 18V 10,48 € 12,58 €
Napájací adaptér s integrovaným POE 15V 9,75 € 11,70 €
Napájací adaptér s integrovaným POE 24V 12,29 € 14,75 €
POE injektor 4,92 € 5,90 €

Zásuvky, konektory kyestone
Jednozásuvka ABB TANGO 1xRJ45 Cat5e UTP biela, modularna 7,90 € 9,48 €
Keystone konektor pre zásuvku ABB Tango 6,80 € 8,16 €

Kábel / konektor

Konektor RJ45 0,33 € 0,40 €
FTP kábel, cena za 1m – tienený 0,80 € 0,96 €
FTP kábel, cena za 1m – tienený, prevedenie outdoor 0,90 € 1,08 €
FTP kábel, závesný, cena za 1m – tienený 1,10 € 1,32 €
Optický kábel, prevedenie DROP 1-12 vlákien 1,90 € 2,28 €
Vláknový zväzok 2vl. Určený na zafukovanie 1,20 € 1,44 €
Spojka 2x RJ45 4,17 € 5,00 €
FTP Patch káble

FTP patch kábel Cat5e FTP, 1m 2,96 € 3,55 €
FTP patch kábel Cat5e FTP, 2m 3,72 € 4,46 €
FTP patch kábel Cat5e FTP, 5m 7,40 € 8,88 €
FTP patch kábel Cat5e FTP, 10m 10,72 € 12,86 €
FTP patch kábel Cat5e UTP, 1m 1,73 € 2,08 €
FTP patch kábel Cat5e UTP, 2m 2,47 € 2,96 €
FTP patch kábel Cat5e UTP, 5m 4,93 € 5,92 €
FTP patch kábel Cat5e UTP, 10m 6,82 € 8,18 €

Antény 5GHz

Anténa 17db+box 5Ghz 26,90 € 32,28 €
Anténa 24db 5Ghz 58,25 € 69,90 €

WiFi routery a klienti

WiFi router Mikrotik hAP Lite (2,4 GHz) 24,00 € 28,80 €
WiFi router Mikrotik hAP AC Lite (2,4 + 5 GHz) 52,00 € 62,40 €
WiFi router Mikrotik hAP AC2 (2,4 + 5 GHz) 71,00 € 85,20 €
WiFi router Mikrotik hAP AC3 (2,4 + 5 GHz) 99,00 € 118,80 €
WiFi router UBNT AirCube (2,4 GHz) 28,00 € 33,60 €
WiFi router UBNT AirCube AC (2,4 + 5 GHz) 73,00 € 87,60 €
USB WiFi klient 2,4GHz b/g, 54mbit 11,67 € 14,00 €
Klientské zariadenia

Klientské zariadenie pre pásmo 5GHz, jednotná cena pre všetky typy montované u zákazníkov 82,50 € 99,00 €
Klientské zariadenie pre optickú prípojku, jednotná cena pre všetky typy montované u zákazníkov 107,50 € 129,00 €
Zariadenia pre prevádzku HotSpot

Ubiquiti Unifi Enterprise AP (300Mbps) 60,49 € 72,59 €
Ubiquiti Unifi Enterprise AP OUTDOOR+ (300Mbps) 148,00 € 177,60 €
Ubiquiti Unifi Controller, Cloud Key - neupraviteľný radič Unifi 75,52 € 90,62 €
Unifi radič Intel CPU, Ubuntu Server + inštalácia radiču - upraviteľný na mieru 249,00 € 298,80 €

Switche

Switch 5port, ZyXell, 10/100 Mbps, ext. Zdroj 11,43 € 13,72 €
Switch 8port, ZyXell, 10/100 Mbps, ext. Zdroj 16,58 € 19,90 €
Switch 5port, ZyXell, 10/100/1000 Mbps, ext. Zdroj 20,44 € 24,53 €
Switch 8port, ZyXell, 10/100/1000 Mbps, ext. Zdroj 26,86 € 32,23 €

Ceny montážneho materiálu

Lombard s. r. o., Školská 14, 921 01 Piešťany

e-mail: info@chceminternet.sk, web: www.chceminternet.sk

Cenník komponentov používaných pre internet (HW)

http://www.chceminternet.sk/


Konzola malá – odskok do 15cm, prevýšenie do 15cm 9,50 € 11,40 €
Konzola stredná – odskok do 30cm, prevýšenie do 15cm 15,30 € 18,36 €
Konzola veľká – odskok nad 30cm, prevýšenie do 15cm / podškridľová 17,46 € 20,95 €
Predĺženie konzoly / stožiaru, dĺžka 1,2m 17,47 € 20,96 €
Strmeň malý – STR3 34,00 € 40,80 €
Strmeň veľký – STR5 48,00 € 57,60 €
Výložník malý – odskok do 15cm, prevýšenie do 15cm 12,02 € 14,42 €
Výložník stredný – odskok do 30cm, prevýšenie do 15cm 12,90 € 15,48 €
Výložník veľký – odskok nad 30cm, prevýšenie do 15cm 15,52 € 18,62 €
Trojnožka malá – kompletná kovová konštrukcia, výška 1m 56,00 € 67,20 €
Trojnožka veľká – kompletná kovová konštrukcia, výška 2m 68,00 € 81,60 €
Oceľové nosné lanko priemer 3-4mm, bez krytia 0,92 € 1,10 €
Svorka na spojenie lanka 1,80 € 2,16 €
Napinák na lanko 4,20 € 5,04 €
Betónová kocka zaťažovacia pre trojnožku (statív) 40x40x10 / 50x50x10 3,40 € 4,08 €
Viazacia páska platová outdoor / viazací remienok, lubovoľný rozmer 0,19 € 0,23 €
Natĺkacia príchytka 5/6mm 0,21 € 0,25 €

Audio/video

Set-top-box- Sledovani.tv Android box vrátane DO 82,50 € 99,00 €
Náhradné diaľkové ovládanie k Android Sledovani.tv box 25,00 € 30,00 €
HDMI kábel prepojovací 2m 8,00 € 9,60 €
Komponenty pre optické siete
SFP BiDi Transceiver 1,25 Gbps, 1000BX, WDM Cisco, SM, LC, 2 km, Tx 1550/1310 nm 17,16 € 20,59 €
Klientská jednotka MikroTik FTC (PTP optická sieť) 41,10 € 49,32 €
Klientská jednotka UBNT UF-AE (PTP optická sieť) 34,14 € 40,97 €
Klientská jednotka UBNT UFiber Nano G (GPON sieť) 77,46 € 92,95 €
 Klientská jednotka UBNT UFiber WIFI (GPON sieť) 80,40 € 96,48 €
Spojka optických vláken 3M Fibrlok II 2529 pro SM/MM vlákna s ochranou 250-900 7,80 € 9,36 €
Optická spojka SC/SC, simplex 6,20 € 7,44 €
Optický patchcord SM 9/125um, 1 m, duplex, LC/PC-SC/PC 20,80 € 24,96 €
Optický patchcord SM 9/125um, 2 m, duplex, LC/PC-SC/PC 28,60 € 34,32 €
Optický pigtail SM 9/125um, kabel LSOH 2,5 mm, konektor SC/PC, délka 2 m 5,90 € 7,08 €
Prenájom HW
WiFi router Mikrotik hAP Lite (2,4 GHz) Cena podľa paušálu
WiFi router UBNT AirCube (2,4 GHz) Cena podľa paušálu
WiFi router Mikrotik hAP AC Lite (2,4 + 5 GHz) Cena podľa paušálu
WiFi router UBNT AirCube AC (2,4 + 5 GHz) Cena podľa paušálu
Klientské zariadenie (UBNT/MikroTik) - podľa paušálu (0€/1€) s DPH Cena podľa paušálu
Klientské zariadenie pre optickú prípojku (UBNT/MikroTik) Cena podľa paušálu

Zmena cien vyhradená, ponuka akciových cien za zriadenie platí pre obmedzený počet zákazníkov, platné od 1.8.2022
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