Ceník internetových služeb pro domácnosti společnosti:
FOFRNET spol. s r.o., IČ: 258 35 548, DIČ: CZ25835548, sídlem: Olomouc – Holice, Hamerská 314/30, PSČ 77900,
zapsanou u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 20514
Ceník je platný pro smlouvy uzavřené do 31. 12. 2018
Internetové tarify

Internetový tarif

WiFi+ Standard
WiFi+ Optimal
WiFi+ Profi*
WiFi+ Maxi*
OPTIKA Standard
OPTIKA+ Standard
OPTIKA Optimal
OPTIKA+ Optimal
OPTIKA Profi
OPTIKA+ Profi
OPTIKA Maxi
OPTIKA+ Maxi
LAN Standard
LAN+ Standard
LAN Optimal
LAN+ Optimal
LAN Profi
LAN+ Profi




Dostupnost

Technologie

Rychlost připojení Mb/s
(download / upload)

Rodinný dům
Rodinný dům
Rodinný dům
Rodinný dům
Bytový dům
Bytový dům
Bytový dům
Bytový dům
Bytový dům
Bytový dům
Bytový dům
Bytový dům
Bytový dům
Bytový dům
Bytový dům
Bytový dům
Bytový dům
Bytový dům

WiFi
WiFi
WiFi
WiFi
Optika
Optika
Optika
Optika
Optika
Optika
Optika
Optika
LAN
LAN
LAN
LAN
LAN
LAN

10/10
15/15
25/25
40/40
20/20
50/50
50/50
100/100
100/100
500/500
150/150
1000/1000
10/10
20/20
15/15
40/40
25/25
60/60

Zvýhodněná cena tarifu
Smlouva se závazkem na
24 měsíců
----385 Kč
485 Kč
985 Kč
--------355 Kč
355 Kč
455 Kč
455 Kč
555 Kč
555 Kč
--------355 Kč
355 Kč
455 Kč
455 Kč

Standardní
cena tarifu
Smlouva na
dobu neurčitou
385 Kč
485 Kč
585 Kč
1 185 Kč
355 Kč
355 Kč
455 Kč
455 Kč
555 Kč
555 Kč
955 Kč
955 Kč
355 Kč
355 Kč
455 Kč
455 Kč
555 Kč
555 Kč

Nabídky tarifů se liší dle použité technologie připojení k internetu.
Rychlosti u jednotlivých tarifů jsou uváděny jako maximální.
U žádného z uvedených tarifů nedochází k omezování stažených dat (tzv. FUP).

* Pro dostupnost tarifů je nutné ověření dostupnosti služeb technikem.
Veškeré ceny jsou uvedeny s DPH 21 %
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Příloha k Ceníku internetových služeb pro domácnosti společnosti FOFRNET, spol. s r.o.:
Garantované rychlosti a dopad parametrů kvality na možnost využívání jednotlivých Datových služeb

* Vysvětlení doporučení:
1 - Tato Datová služba je vhodná pro běžnou e-mailovou komunikaci, prohlížení internetu, sledování videa nebo hraní on-line her.
2 - Tato Datová služba je vhodná pro běžnou e-mailovou komunikaci, prohlížení internetu, nelze ji doporučit pro sledování videa nebo hraní on-line her.
3 - Tato Datová služba je vhodná pro běžnou e-mailovou komunikaci, prohlížení internetu, nelze ji doporučit pro sledování videa ve vyšším rozlišení nebo hraní
on-line her.
§

Minimální rychlostí se rozumí nejnižší garantovaná rychlost stahování (tj. downloadu) a vkládání (tj. uploadu).

§

Maximální rychlostí se rozumí nejvyšší možná rychlost stahování a vkládání.

§

Běžně dostupnou rychlostí se rozumí taková rychlost, kterou může koncový uživatel předpokládat a reálně dosahovat při stahování a vkládání dat v době, kdy
danou službu používá.

§

Inzerovanou rychlostí se rozumí taková rychlost, kterou poskytovatel používá ve svých obchodních sděleních.

§

Odchylka od inzerované rychlosti služby Internet, ať už rychlosti stahování, či rychlosti nahrávání, nemá zásadní vliv na výkon práva účastníka na přístup
k Internetu, zejména na využívání obsahu, aplikací a služeb. Reálný dopad pro účastníka, v případě velkých odchylek od inzerované rychlosti stahování, či
nahrávání služby Internet, že stahování či nahrávání obsahu, aplikací, nebo služeb může být pomalejší.

§

Pokud účastník využívá od poskytovatele i jiné specializované služby (např. IPTV), může dojít k jejich vzájemnému negativnímu ovlivňování. Zejména může
dojít ke zhoršení kvality poskytovaných služeb, tedy tyto mohou být poskytovány s horšími než smluvně garantovanými parametry. Poskytování služby s horšími
než smluvně garantovanými parametry v důsledku vzájemného ovlivňování se více služeb poskytovaných účastníkovi poskytovatelem, nejsou porušením
smlouvy ze strany poskytovatele.

§

V případě trvalé nebo pravidelně se opakující záporné odchylky skutečného výkonu datové služby, zejména rychlosti stahování nebo nahrávání, od minimálních
parametrů, je účastník oprávněn reklamovat poskytovanou službu postupem uvedeným v Obchodních podmínkách.

§

Opatření řízení provozu uplatňovaná poskytovatelem mohou mít vliv na odezvu, rychlost stahování nebo nahrávání, a mohou omezit dostupnost některých
služeb, a to především za účelem zajištění integrity sítě. Tato omezení nejsou porušením smlouvy ze strany poskytovatele. Soukromí účastníků a jejich osobní
údaje jsou vždy chráněny v souladu s příslušnými právními předpisy a práva účastníků nejsou v tomto směru jakýmkoliv způsobem dotčena.
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Ceník internetových služeb pro domácnosti společnosti
DAT, s.r.o., IČ: 25521233, DIČ: CZ25521233, sídlem: Jiřího z Poděbrad 1212, 686 01 Uherské Hradiště, zapsanou u
Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 29567
Ceník je platný pro smlouvy uzavřené do 31. 12. 2018
Internetové tarify

Dostupnost

Technologie

Rychlost připojení Mb/s
(download / upload)

Freepoint WiFi

Rodinný dům

WiFi

20/3

300 Kč

Freepoint WiFi+**

Rodinný dům

WiFi

30/5

350 Kč

Freepoint 20*

Bytový dům

WiFi / Optika

20/3

300 Kč

Freepoint 50*

Bytový dům

WiFi / Optika

50/10

300 Kč

Freepoint 100*

Bytový dům

WiFi / Optika

100/20

300 Kč

Freepoint 200*

Bytový dům

WiFi / Optika

200/40

400 Kč

Internetový tarif

•
•
•
•

Cena tarifu

U všech výše uvedených produktů je nutné ověřit dostupnost na konkrétní adrese instalace produktu.
Nabídky tarifů se liší dle použité technologie připojení k internetu.
Rychlosti u jednotlivých tarifů jsou uváděny jako maximální.
U žádného z uvedených tarifů nedochází k omezování stažených dat (tzv. FUP).

* Nabízený tarif se odvíjí od technologie připojení konkrétního bytového domu (optika/bezdrátové připojení).
** Nabízený tarif je dostupný pouze v lokalitách s přípojnými body v režimu vysílací normy AC.
Veškeré ceny jsou uvedeny s DPH 21 %
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Příloha k Ceníku internetových služeb pro domácnosti společnosti DAT, s.r.o.:
Garantované rychlosti a dopad parametrů kvality na možnost využívání jednotlivých datových služeb

* Vysvětlení doporučení:
1 - Tato datová služba je vhodná pro běžnou e-mailovou komunikaci, prohlížení internetu, sledování videa nebo hraní on-line her.
2 - Tato datová služba je vhodná pro běžnou e-mailovou komunikaci, prohlížení internetu, nelze ji doporučit pro sledování videa nebo hraní on-line her.
3 - Tato datová služba je vhodná pro běžnou e-mailovou komunikaci, prohlížení internetu, nelze ji doporučit pro sledování videa ve vyšším rozlišení nebo hraní online her.
§

Minimální rychlostí se rozumí nejnižší garantovaná rychlost stahování (tj. downloadu) a vkládání (tj. uploadu).

§

Maximální rychlostí se rozumí nejvyšší možná rychlost stahování a vkládání.

§

Běžně dostupnou rychlostí se rozumí taková rychlost, kterou může koncový uživatel předpokládat a reálně dosahovat při stahování a vkládání dat v době, kdy
danou službu používá.

§

Inzerovanou rychlostí se rozumí taková rychlost, kterou poskytovatel používá ve svých obchodních sděleních.

§

Odchylka od inzerované rychlosti služby Internet, ať už rychlosti stahování, či rychlosti nahrávání, nemá zásadní vliv na výkon práva účastníka na přístup
k Internetu, zejména na využívání obsahu, aplikací a služeb. Reálný dopad pro účastníka, v případě velkých odchylek od inzerované rychlosti stahování, či
nahrávání služby Internet, že stahování či nahrávání obsahu, aplikací, nebo služeb může být pomalejší.

§

Pokud účastník využívá od poskytovatele i jiné specializované služby (např. IPTV), může dojít k jejich vzájemnému negativnímu ovlivňování. Zejména může
dojít ke zhoršení kvality poskytovaných služeb, tedy tyto mohou být poskytovány s horšími než smluvně garantovanými parametry. Poskytování služby s horšími
než smluvně garantovanými parametry v důsledku vzájemného ovlivňování se více služeb poskytovaných účastníkovi poskytovatelem, nejsou porušením
smlouvy ze strany poskytovatele.

§

V případě trvalé nebo pravidelně se opakující záporné odchylky skutečného výkonu datové služby, zejména rychlosti stahování nebo nahrávání, od minimálních
parametrů, je účastník oprávněn reklamovat poskytovanou službu postupem uvedeným v Obchodních podmínkách.

§

Opatření řízení provozu uplatňovaná poskytovatelem mohou mít vliv na odezvu, rychlost stahování nebo nahrávání, a mohou omezit dostupnost některých
služeb, a to především za účelem zajištění integrity sítě. Tato omezení nejsou porušením smlouvy ze strany poskytovatele. Soukromí účastníků a jejich osobní
údaje jsou vždy chráněny v souladu s příslušnými právními předpisy a práva účastníků nejsou v tomto směru jakýmkoliv způsobem dotčena.
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Ceník internetových služeb pro domácnosti společnosti
OXID Networks s.r.o., IČ: 26890950, DIČ: CZ26890950, sídlem: Dornych 486/47b, Trnitá, 617 00 Brno, zapsanou u
Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 43610
Ceník je platný pro smlouvy uzavřené do 31. 12. 2018
Internetové tarify

Dostupnost

Technologie

Rychlost připojení Mb/s
(download / upload)

OXID MINI_AC/LAN

Rodinný dům / Bytový dům

WiFi / LAN

10/5

305 Kč

OXID SPECIAL_AC/LAN

Rodinný dům / Bytový dům

WiFi / LAN

30/15

362 Kč

OXID STANDARD_AC/LAN

Rodinný dům / Bytový dům

WiFi / LAN

45/20

483 Kč

OXID MAX_AC/LAN

Rodinný dům / Bytový dům

WiFi / LAN

60/30

605 Kč

Internetový tarif






Cena tarifu

U všech výše uvedených produktů je nutné ověřit dostupnost na konkrétní adrese instalace produktu.
Nabídky tarifů se liší dle použité technologie připojení k internetu.
Rychlosti u jednotlivých tarifů jsou uváděny jako maximální.
U žádného z uvedených tarifů nedochází k omezování stažených dat (tzv. FUP).

Veškeré ceny jsou uvedeny s DPH 21 %
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Příloha k Ceníku internetových služeb pro domácnosti společnosti OXID Networks, s.r.o.:
Garantované rychlosti a dopad parametrů kvality na možnost využívání jednotlivých datových služeb

Doporučení
3
1
1
1

Název Datové služby

Maximální dostupná rychlost
stahování/odesílání dat (v Mb/s)

MINI_AC/LAN
SPECIAL_AC/LAN
STANDARD_AC/LAN
MAX_AC/LAN

10 Mb / 5 Mb
30 Mb / 15 Mb
45 Mb / 20 Mb
60 Mb / 30 Mb

Inzerovaná a běžně dostupná
rychlost stahování/odesílání dat (v
Mb/s)
10 Mb / 5 Mb
30 Mb / 15 Mb
45 Mb / 20 Mb
60 Mb / 30 Mb

Minimální garantovaná rychlost
stahování/odesílání dat (v Mb/s)
2 Mb / 1 Mb
6 Mb / 3 Mb
9 Mb / 4 Mb
12 Mb / 6 Mb

* Vysvětlení doporučení:
1 - Tato datová služba je vhodná pro běžnou e-mailovou komunikaci, prohlížení internetu, sledování videa nebo hraní on-line her.
2 - Tato datová služba je vhodná pro běžnou e-mailovou komunikaci, prohlížení internetu, nelze ji doporučit pro sledování videa nebo hraní on-line her.
3 - Tato datová služba je vhodná pro běžnou e-mailovou komunikaci, prohlížení internetu, nelze ji doporučit pro sledování videa ve vyšším rozlišení nebo hraní online her.
§

Minimální rychlostí se rozumí nejnižší garantovaná rychlost stahování (tj. downloadu) a vkládání (tj. uploadu).

§

Maximální rychlostí se rozumí nejvyšší možná rychlost stahování a vkládání.

§

Běžně dostupnou rychlostí se rozumí taková rychlost, kterou může koncový uživatel předpokládat a reálně dosahovat při stahování a vkládání dat v době, kdy
danou službu používá.

§

Inzerovanou rychlostí se rozumí taková rychlost, kterou poskytovatel používá ve svých obchodních sděleních.

§

Odchylka od inzerované rychlosti služby Internet, ať už rychlosti stahování, či rychlosti nahrávání, nemá zásadní vliv na výkon práva účastníka na přístup
k Internetu, zejména na využívání obsahu, aplikací a služeb. Reálný dopad pro účastníka, v případě velkých odchylek od inzerované rychlosti stahování, či
nahrávání služby Internet, že stahování či nahrávání obsahu, aplikací, nebo služeb může být pomalejší.

§

Pokud účastník využívá od poskytovatele i jiné specializované služby (např. IPTV), může dojít k jejich vzájemnému negativnímu ovlivňování. Zejména může
dojít ke zhoršení kvality poskytovaných služeb, tedy tyto mohou být poskytovány s horšími než smluvně garantovanými parametry. Poskytování služby s horšími
než smluvně garantovanými parametry v důsledku vzájemného ovlivňování se více služeb poskytovaných účastníkovi poskytovatelem, nejsou porušením
smlouvy ze strany poskytovatele.

§

V případě trvalé nebo pravidelně se opakující záporné odchylky skutečného výkonu datové služby, zejména rychlosti stahování nebo nahrávání, od minimálních
parametrů, je účastník oprávněn reklamovat poskytovanou službu postupem uvedeným v Obchodních podmínkách.

§

Opatření řízení provozu uplatňovaná poskytovatelem mohou mít vliv na odezvu, rychlost stahování nebo nahrávání, a mohou omezit dostupnost některých
služeb, a to především za účelem zajištění integrity sítě. Tato omezení nejsou porušením smlouvy ze strany poskytovatele. Soukromí účastníků a jejich osobní
údaje jsou vždy chráněny v souladu s příslušnými právními předpisy a práva účastníků nejsou v tomto směru jakýmkoliv způsobem dotčena.
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Ceník internetových služeb pro domácnosti společnosti
KmNet s.r.o., IČ 27686779, sídlem Oskol 311/41, 767 01 Kroměříž, zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského
soudu v Brně, oddíl C, vložka 52038
Ceník je platný pro smlouvy uzavřené do 31. 12. 2018
Internetové tarify

Internetový tarif

WiFi 2
WiFi 5
WiFi 10
Optika 8
Optika 60
Optika 200
Optika 60 GPON




Dostupnost

Technologie

Rychlost připojení Mb/s
(download / upload)

Rodinný dům
Rodinný dům
Rodinný dům
Bytový dům
Bytový dům
Bytový dům
Rodinný dům

WiFi
WiFi
WiFi
Optika
Optika
Optika
GPON

2/2
5/5
10/10
4/4
30/30
100/100
30/30

Cena tarifu

220 Kč
300 Kč
369 Kč
220 Kč
300 Kč
395 Kč
349 Kč

Nabídky tarifů se liší dle použité technologie připojení k internetu.
Rychlosti u jednotlivých tarifů jsou uváděny jako maximální.
U žádného z uvedených tarifů nedochází k omezování stažených dat (tzv. FUP).

Veškeré ceny jsou uvedeny s DPH 21 %
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Příloha k Ceníku internetových služeb pro domácnosti společnosti KmNet, s.r.o.:
Garantované rychlosti a dopad parametrů kvality na možnost využívání jednotlivých datových služeb

Doporučení
2
1
1
3
2
2
2
3
2

Název Datové služby
8 Mbps - optická přípojka
60 Mbps - optická přípojka
200 Mbps - optická přípojka
2 Mbps - WIFI přípojka
5 Mbps - WIFI přípojka
10 Mbps - WIFI přípojka
16 Mbps - WIFI přípojka
4 Mbps - WIFI přípojka
6 Mbps - optická přípojka

Maximální dostupná rychlost
stahování/odesílání dat (v Mb/s)
4 Mb / 4 Mb
30 Mb / 30 Mb
100 Mb / 100 Mb
2 Mb / 2 Mb
5 Mb / 2 Mb
10 Mb / 4 Mb
16 Mb / 8 Mb
4 Mb / 4 Mb
6 Mb / 6 Mb

Inzerovaná a běžně dostupná
rychlost stahování/odesílání dat (v
Mb/s)
4 Mb / 4 Mb
30 Mb / 30 Mb
100 Mb / 100 Mb
2 Mb / 2 Mb
5 Mb / 2 Mb
10 Mb / 4 Mb
16 Mb / 8 Mb
4 Mb / 4 Mb
6 Mb / 6 Mb

Minimální garantovaná rychlost
stahování/odesílání dat (v Mb/s)
0,4 Mb / 0,4 Mb
3 Mb / 3 Mb
10 Mb / 10 Mb
0,2 Mb / 0,2 Mb
0,5 Mb/ 0,2 Mb
0,8 Mb / 0,4 Mb
0,8 Mb / 0,4 Mb
0,4 Mb /0, 4 Mb
0,6 Mb / 0,6 Mb

* Vysvětlení doporučení:
1 - Tato datová služba je vhodná pro běžnou e-mailovou komunikaci, prohlížení internetu, sledování videa nebo hraní on-line her.
2 - Tato datová služba je vhodná pro běžnou e-mailovou komunikaci, prohlížení internetu, nelze ji doporučit pro sledování videa nebo hraní on-line her.
3 - Tato datová služba je vhodná pro běžnou e-mailovou komunikaci, prohlížení internetu, nelze ji doporučit pro sledování videa ve vyšším rozlišení nebo hraní online her.

§

Minimální rychlostí se rozumí nejnižší garantovaná rychlost stahování (tj. downloadu) a vkládání (tj. uploadu).

§

Maximální rychlostí se rozumí nejvyšší možná rychlost stahování a vkládání.

§

Běžně dostupnou rychlostí se rozumí taková rychlost, kterou může koncový uživatel předpokládat a reálně dosahovat při stahování a vkládání dat v době, kdy
danou službu používá.

§

Inzerovanou rychlostí se rozumí taková rychlost, kterou poskytovatel používá ve svých obchodních sděleních.

§

Odchylka od inzerované rychlosti služby Internet, ať už rychlosti stahování, či rychlosti nahrávání, nemá zásadní vliv na výkon práva účastníka na přístup
k Internetu, zejména na využívání obsahu, aplikací a služeb. Reálný dopad pro účastníka, v případě velkých odchylek od inzerované rychlosti stahování, či
nahrávání služby Internet, že stahování či nahrávání obsahu, aplikací, nebo služeb může být pomalejší.

§

Pokud účastník využívá od poskytovatele i jiné specializované služby (např. IPTV), může dojít k jejich vzájemnému negativnímu ovlivňování. Zejména může
dojít ke zhoršení kvality poskytovaných služeb, tedy tyto mohou být poskytovány s horšími než smluvně garantovanými parametry. Poskytování služby s horšími
než smluvně garantovanými parametry v důsledku vzájemného ovlivňování se více služeb poskytovaných účastníkovi poskytovatelem, nejsou porušením
smlouvy ze strany poskytovatele.

§

V případě trvalé nebo pravidelně se opakující záporné odchylky skutečného výkonu datové služby, zejména rychlosti stahování nebo nahrávání, od minimálních
parametrů, je účastník oprávněn reklamovat poskytovanou službu postupem uvedeným v Obchodních podmínkách.

§

Opatření řízení provozu uplatňovaná poskytovatelem mohou mít vliv na odezvu, rychlost stahování nebo nahrávání, a mohou omezit dostupnost některých
služeb, a to především za účelem zajištění integrity sítě. Tato omezení nejsou porušením smlouvy ze strany poskytovatele. Soukromí účastníků a jejich osobní
údaje jsou vždy chráněny v souladu s příslušnými právními předpisy a práva účastníků nejsou v tomto směru jakýmkoliv způsobem dotčena.
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Ceník internetových služeb pro domácnosti společnosti
BAJA Group s.r.o., se sídlem Holická 1173/49a, 779 00 Olomouc, Hodolany, IČ: 27781755, zapsané v Obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 51651
Ceník je platný pro smlouvy uzavřené do 31. 12. 2018
Internetové tarify

Internetový tarif

Air 10
Air 40
Fiber mini*
Fiber 20*
Fiber 100
Fiber 200
Fiber 500
DSL 8
DSL 20
DSL 50
DSL 80




Dostupnost

Technologie

Rychlost připojení Mb/s
(download / upload)

Rodinný dům
Rodinný dům
Bytový dům
Bytový dům
Bytový dům
Bytový dům
Bytový dům
Rodinný dům
Rodinný dům
Rodinný dům
Rodinný dům

WiFi
WiFi
Optika
Optika
Optika
Optika
Optika
DSL
DSL
DSL
DSL

10/2
40/4
5/2
20/5
100/10
200/20
500/40
8/2
20/2
50/5
80/28

Cena tarifu

280 Kč
360 Kč
200 Kč
280 Kč
360 Kč
460 Kč
860 Kč
389 Kč
449 Kč
549 Kč
599 Kč

Nabídky tarifů se liší dle použité technologie připojení k internetu.
Rychlosti u jednotlivých tarifů jsou uváděny jako maximální.
U žádného z uvedených tarifů nedochází k omezování stažených dat (tzv. FUP).

Veškeré ceny jsou uvedeny s DPH 21 %
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Příloha k Ceníku internetových služeb pro domácnosti společnosti BAJA Group, s.r.o.:
Garantované rychlosti a dopad parametrů kvality na možnost využívání jednotlivých datových služeb

Doporučení

Služba

Maximální / inzerovaná rychlost

Běžně dostupná rychlost

Minimální garantovaná rychlost

Stahování dat

Odesílání dat

Stahování dat

Odesílání dat

Stahování dat

Odesílání dat

3

Air 10

10 Mb/s

2 Mb/s

9 Mb/s

1,8 Mb/s

512 kb/s

512 kb/s

1

Air 40

40 Mb/s

4 Mb/s

35 Mb/s

3,5 Mb/s

512 kb/s

512 kb/s

3

Fiber Mini

5 Mb/s

2 Mb/s

4,8 Mb/s

1,9 Mb/s

1 Mb/s

1 Mb/s

1

Fiber 20

20 Mb/s

5 Mb/s

18 Mb/s

4,5 Mb/s

2 Mb/s

1 Mb/s

1

Fiber 100

100 Mb/s

10 Mb/s

95 Mb/s

8 Mb/s

5 Mb/s

2 Mb/s

1

Fiber 200

200 Mb/s

20 Mb/s

190 Mb/s

18 Mb/s

10 Mb/s

5 Mb/s

1

Fiber 500

500 Mb/s

40 Mb/s

480 Mb/s

35 Mb/s

10 Mb/s

5 Mb/s

3

DSL 8

8 Mb/s

2 Mb/s

2-7 Mb/s

1,9 Mb/s

256-512 kb/s

128 kb/s

3

DSL 20

20 Mb/s

2 Mb/s

8-17 Mb/s

4,5 Mb/s

256-1500 kb/s

128 kb/s

1

DSL 50

50 Mb/s

5 Mb/s

20-45 Mb/s

8 Mb/s

1,5-4,8 Mb/s

128 kb/s

1

DSL 100

100 Mb/s

8 Mb/s

30-70 Mb/s

8 Mb/s

1,9-5,8 Mb/s

128 kb/s

3

Garant 5

5 Mb/s

5 Mb/s

5 Mb/s

5 Mb/s

5 Mb/s

5 Mb/s

1

Garant 10

10 Mb/s

10 Mb/s

10 Mb/s

10 Mb/s

10 Mb/s

10 Mb/s

1

Garant 20

20 Mb/s

20 Mb/s

20 Mb/s

20 Mb/s

20 Mb/s

20 Mb/s

1

Garant 25

25 Mb/s

25 Mb/s

25 Mb/s

25 Mb/s

25 Mb/s

25 Mb/s

* Vysvětlení doporučení:
1 - Tato datová služba je vhodná pro běžnou e-mailovou komunikaci, prohlížení internetu, sledování videa nebo hraní on-line her.
2 - Tato datová služba je vhodná pro běžnou e-mailovou komunikaci, prohlížení internetu, nelze ji doporučit pro sledování videa nebo hraní on-line her.
3 - Tato datová služba je vhodná pro běžnou e-mailovou komunikaci, prohlížení internetu, nelze ji doporučit pro sledování videa ve vyšším rozlišení nebo hraní online her.
§

Minimální rychlostí se rozumí nejnižší garantovaná rychlost stahování (tj. downloadu) a vkládání (tj. uploadu).

§

Maximální rychlostí se rozumí nejvyšší možná rychlost stahování a vkládání.

§

Běžně dostupnou rychlostí se rozumí taková rychlost, kterou může koncový uživatel předpokládat a reálně dosahovat při stahování a vkládání dat v době, kdy
danou službu používá.

§

Inzerovanou rychlostí se rozumí taková rychlost, kterou poskytovatel používá ve svých obchodních sděleních.

§

Odchylka od inzerované rychlosti služby Internet, ať už rychlosti stahování, či rychlosti nahrávání, nemá zásadní vliv na výkon práva účastníka na přístup
k Internetu, zejména na využívání obsahu, aplikací a služeb. Reálný dopad pro účastníka, v případě velkých odchylek od inzerované rychlosti stahování, či
nahrávání služby Internet, že stahování či nahrávání obsahu, aplikací, nebo služeb může být pomalejší.

§

Pokud účastník využívá od poskytovatele i jiné specializované služby (např. IPTV), může dojít k jejich vzájemnému negativnímu ovlivňování. Zejména může
dojít ke zhoršení kvality poskytovaných služeb, tedy tyto mohou být poskytovány s horšími než smluvně garantovanými parametry. Poskytování služby s horšími
než smluvně garantovanými parametry v důsledku vzájemného ovlivňování se více služeb poskytovaných účastníkovi poskytovatelem, nejsou porušením
smlouvy ze strany poskytovatele.

§

V případě trvalé nebo pravidelně se opakující záporné odchylky skutečného výkonu datové služby, zejména rychlosti stahování nebo nahrávání, od minimálních
parametrů, je účastník oprávněn reklamovat poskytovanou službu postupem uvedeným v Obchodních podmínkách.

§

Opatření řízení provozu uplatňovaná poskytovatelem mohou mít vliv na odezvu, rychlost stahování nebo nahrávání, a mohou omezit dostupnost některých
služeb, a to především za účelem zajištění integrity sítě. Tato omezení nejsou porušením smlouvy ze strany poskytovatele. Soukromí účastníků a jejich osobní
údaje jsou vždy chráněny v souladu s příslušnými právními předpisy a práva účastníků nejsou v tomto směru jakýmkoliv způsobem dotčena.
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Ceník internetových služeb pro domácnosti společnosti
Redikom s.r.o., IČ: 28279671, DIČ: CZ28279671, sídlem: Dornych 486/47b, Trnitá, 617 00 Brno, zapsanou u
Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 58300
Ceník je platný pro smlouvy uzavřené do 31. 12. 2018
Internetové tarify

Internetový tarif

Minimum
Start
Minimum 2
Start 2




Dostupnost

Technologie

Rychlost připojení Mb/s
(download / upload)

Rodinný dům
Rodinný dům
Rodinný dům
Rodinný dům

WiFi
WiFi
WiFi
WiFi

8/1
10/1
15/5
25/10

Cena tarifu

300 Kč
350 Kč
450 Kč
550 Kč

Nabídky tarifů se liší dle použité technologie připojení k internetu.
Rychlosti u jednotlivých tarifů jsou uváděny jako maximální.
U žádného z uvedených tarifů nedochází k omezování stažených dat (tzv. FUP).

Veškeré ceny jsou uvedeny s DPH 21 %
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Příloha k Ceníku internetových služeb pro domácnosti společnosti Redikom, s.r.o.:
Garantované rychlosti a dopad parametrů kvality na možnost využívání jednotlivých datových služeb

Název Datové služby

Maximální dostupná rychlost
stahování/odesílání dat (v Mb/s)

Minimum
Start
Minimum 2
Start 2

8 Mb / 1 Mb
10 Mb / 1 Mb
15 Mb / 5 Mb
25 Mb / 10 Mb

Doporučení
3
3
1
1

Inzerovaná a běžně dostupná
rychlost stahování/odesílání dat (v
Mb/s)
8 Mb / 1 Mb
10 Mb / 1 Mb
15 Mb / 5 Mb
25 Mb / 10 Mb

Minimální garantovaná rychlost
stahování/odesílání dat (v Mb/s)
2 Mb / 0,5 Mb
3 Mb / 0,5 Mb
2 Mb / 2 Mb
5 Mb / 4 Mb

* Vysvětlení doporučení:
1 - Tato datová služba je vhodná pro běžnou e-mailovou komunikaci, prohlížení internetu, sledování videa nebo hraní on-line her.
3 - Tato datová služba je vhodná pro běžnou e-mailovou komunikaci, prohlížení internetu, nelze ji doporučit pro sledování videa ve vyšším rozlišení nebo hraní online her.

§

Minimální rychlostí se rozumí nejnižší garantovaná rychlost stahování (tj. downloadu) a vkládání (tj. uploadu).

§

Maximální rychlostí se rozumí nejvyšší možná rychlost stahování a vkládání.

§

Běžně dostupnou rychlostí se rozumí taková rychlost, kterou může koncový uživatel předpokládat a reálně dosahovat při stahování a vkládání dat v době, kdy
danou službu používá.

§

Inzerovanou rychlostí se rozumí taková rychlost, kterou poskytovatel používá ve svých obchodních sděleních.

§

Odchylka od inzerované rychlosti služby Internet, ať už rychlosti stahování, či rychlosti nahrávání, nemá zásadní vliv na výkon práva účastníka na přístup
k Internetu, zejména na využívání obsahu, aplikací a služeb. Reálný dopad pro účastníka, v případě velkých odchylek od inzerované rychlosti stahování, či
nahrávání služby Internet, že stahování či nahrávání obsahu, aplikací, nebo služeb může být pomalejší.

§

Pokud účastník využívá od poskytovatele i jiné specializované služby (např. IPTV), může dojít k jejich vzájemnému negativnímu ovlivňování. Zejména může
dojít ke zhoršení kvality poskytovaných služeb, tedy tyto mohou být poskytovány s horšími než smluvně garantovanými parametry. Poskytování služby s horšími
než smluvně garantovanými parametry v důsledku vzájemného ovlivňování se více služeb poskytovaných účastníkovi poskytovatelem, nejsou porušením
smlouvy ze strany poskytovatele.

§

V případě trvalé nebo pravidelně se opakující záporné odchylky skutečného výkonu datové služby, zejména rychlosti stahování nebo nahrávání, od minimálních
parametrů, je účastník oprávněn reklamovat poskytovanou službu postupem uvedeným v Obchodních podmínkách.

§

Opatření řízení provozu uplatňovaná poskytovatelem mohou mít vliv na odezvu, rychlost stahování nebo nahrávání, a mohou omezit dostupnost některých
služeb, a to především za účelem zajištění integrity sítě. Tato omezení nejsou porušením smlouvy ze strany poskytovatele. Soukromí účastníků a jejich osobní
údaje jsou vždy chráněny v souladu s příslušnými právními předpisy a práva účastníků nejsou v tomto směru jakýmkoliv způsobem dotčena.
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Ceník internetových služeb pro domácnosti společnosti
DaveNET s.r.o., IČ: 25832409, DIČ: CZ 25832409, sídlem: 8. května 526/4, 787 01 Šumperk, zapsanou u Krajského
soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 20287
Ceník je platný pro smlouvy uzavřené do 31. 12. 2018
Internetové tarify

Internetový tarif

Air 8
Air 20
Air 25
Cabel 8
Cabel 20
Cabel 25

Dostupnost

Technologie

Rychlost připojení Mb/s
(download / upload)

Rodinný dům
Rodinný dům
Rodinný dům
Bytový dům
Bytový dům
Bytový dům

WiFi
WiFi
WiFi
LAN
LAN
LAN

8/1
20/2
25/3
8/1
20/2
25/3

Cena tarifu

300 Kč
375 Kč
475 Kč
300 Kč
375 Kč
475 Kč

Nabídky tarifů se liší dle použité technologie připojení k internetu.
Rychlosti u jednotlivých tarifů jsou uváděny jako maximální.
Minimální rychlost u technologie WiFi a Optika je vždy 10 % z maximální rychlosti
U žádného z uvedených tarifů nedochází k omezování stažených dat (tzv. FUP).






Veškeré ceny jsou uvedeny s DPH 21 %

Příloha k Ceníku internetových služeb pro domácnosti společnosti DaveNET, s.r.o.:
Garantované rychlosti a dopad parametrů kvality na možnost využívání jednotlivých datových služeb

Doporučení
3
1
1
2
1
1

Název Datové
služby
Air 8
Air 20
Air 25
Cable 8
Cable 20
Cable 25

Maximální dostupná rychlost
stahování/odesílání dat (v Mb/s)
8/1Mb/s
20/2Mb/s
25/2Mb/s
8/1Mb/s
20Mb/s
25/2/2Mb/s

Inzerovaná a běžně dostupná rychlost
stahování/odesílání dat (v Mb/s)
7/0,9Mbs/
19/1,8Mbs/s
23/2,5Mbs
7/0,9Mbs/
19/1,8Mbs/s
23/2,5Mbs

Minimální garantovaná rychlost
stahování/odesílání dat (v Mb/s)
0,5/0,5Mbs/s
0,5/0,5Mbs/s
0,5/0,5Mbs/s
0,5/0,5Mbs/s
0,5/0,5Mbs/s
0,5/0,5Mbs/s

* Vysvětlení doporučení:
1 - Tato datová služba je vhodná pro běžnou e-mailovou komunikaci, prohlížení internetu, sledování videa nebo hraní on-line her.
2 - Tato datová služba je vhodná pro běžnou e-mailovou komunikaci, prohlížení internetu, nelze ji doporučit pro sledování videa nebo hraní on-line her.
3 - Tato datová služba je vhodná pro běžnou e-mailovou komunikaci, prohlížení internetu, nelze ji doporučit pro sledování videa ve vyšším rozlišení nebo hraní online her.
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