ceník internetové konektivity

(platný od 1. 4. 2020)

HOME

(tarify pro domácnosti s bezdrátovým připojením)
Název tarifního programu
Rychlost linky
Cena/měsíc
download / upload

HOME-30M STA
HOME-30M MAX
HOME-60M STA
HOME-60M MAX
HOME-Individual

bez DPH

20Mbit / 10Mbit
20Mbit / 10Mbit
40Mbit / 20Mbit
40Mbit / 20Mbit
až 300Mbit

Cena/měsíc

Poznámka

s DPH

252,330,412,517,) tel.

305,399,499,625,) tel.

Sdílený tarif
pro bezdrátové připojení.

Tarify HOME lze platit měsíčně, kvartálně nebo ročně.
Tarify s dodatkem MAX mají tyto služby zdarma:
-

Bezplatný záruční i pozáruční servis u zákazníka
Bez omezení rychlosti dle objemu přenesených dat
Vyšší prioritu datového provozu v síti poskytovatele
Veřejnou IP adresu pro vzdálený přístup (Vzdálená plocha, IP kamera, EZS…)
IPTV – 88TV programů včetně archivu pro jedno zařízení
Kvartální platba = sleva 5%, Roční platba = dva měsíce provozu zdarma

FIBER

(tarify pro domácnosti s kabelovým připojením)
Název tarifního programu
Rychlost linky
Cena/měsíc
download / upload

FIBER-60M STA
FIBER-60M MAX
FIBER-120M STA
FIBER-120M MAX
FIBER-Individual

Cena/měsíc

bez DPH

40Mbit / 20Mbit
40Mbit / 20Mbit
80Mbit / 40Mbit
80Mbit / 40Mbit
až 1Gbit

Poznámka

s DPH

252,330,412,517,) tel.

305,399,499,625,) tel.

Sdílený tarif
pro kabelové připojení

Tarify FIBER lze platit měsíčně, kvartálně nebo ročně.
Tarify s dodatkem MAX mají tyto služby zdarma:
-

Bezplatný záruční i pozáruční servis u zákazníka
Bez omezení rychlosti dle objemu přenesených dat
Vyšší prioritu datového provozu v síti poskytovatele
Veřejnou IP adresu pro vzdálený přístup (Vzdálená plocha, IP kamera, EZS…)
IPTV – 88TV programů včetně archivu pro jedno zařízení
Kvartální platba = sleva 5%, Roční platba = dva měsíce provozu zdarma

BUSINESS

(tarify pro business klienty)
Název tarifního programu
Rychlost linky

Cena/měsíc

Cena/měsíc

bez DPH

s DPH

download / upload

BUSINESS-40M STA
BUSINESS-80M STA
BUSINESS-120M STA
BUSINESS-160M STA
BUSINESS-Individual

20Mbit / 20Mbit
40Mbit / 40Mbit
60Mbit / 60Mbit
80Mbit / 80Mbit
až 1Gbit

505,767,1.230,1.957,) tel.

Poznámka

611,928,1.488,2.368,) tel.

Tarif s pevnou agregací
a garancí rychlosti.

Tarify BUSINESS lze platit měsíčně, kvartálně nebo ročně.
Tarify BUSINESS mají v ceně tyto služby:
-

Až 4 veřejné IP adresy
Maximální agregace 1:4
Garantované SLA (servisní zásah do 4h.)
IPTV – 88TV programů včetně archivu pro jedno zařízení
Kvartální platba = sleva 5%, Roční platba = dva měsíce provozu zdarma

Poplatky za služby
Název služby
Změna tarifu z nižšího na vyšší
Změna tarifu z vyššího na nižší
Řešení neoprávněné reklamace
Reaktivace blokovaného účtu

bez DPH

s DPH

0,100,600,200,-

0,121,726,242,-

Poznámka

1 hod. – práce technika (min. 0,5hod.)
blokace účtu z níže uvedených důvodů

Provozovatel si vyhrazuje právo deaktivovat, nebo omezit účet zákazníka bez předchozího upozornění v případě:
-

Neuhrazení faktury, je-li tato více než 10 dní po splatnosti.
Neuzavření smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb do 10dnů od jejího doručení.
Rozesílání nevyžádaných dat ostatním účastníkům sítě LINECOM. (viry, spam, hack, portscan apod.)
Tučně jsou uvedeny ceny včetně 21%DPH

