INFORMACE KE SLUŽBÁM NA OPTICKÉ SÍTI OpavaNet a.s.
OpavaNet a.s. - CENÍK INTERNETOVÝCH SLUŽEB - platnost od 1.1.2017 a pro
Lokality bez upgrade optické sítě na kabelové televizní vysílání

Ceny INTERNETU pro domácnosti OpavaNet a.s.
Lokality bez upgrade optické sítě na kabelové televizní vysílání
Tarif

Rychlost linky
[Mb/s]

Nonstop připojení
a bez omezení
stažených dat

Cena za
měsíc

Akční cena Akční cena
za měsíc – za měsíc –
druhý rok
první rok

2Mb/s

2/1 Mb/s

ano

400,- Kč

100,- Kč *

100,- Kč *

z WiFi 15Mb/s

15/2 Mb/s

ano

800,- Kč

200,- Kč *

200,- Kč *

2 Mb/s

2/1 Mb/s

ano

400,- Kč

200,- Kč *

140,- Kč *

10/2 Mb/s

10/2 Mb/s

ano

700,- Kč

300,- Kč *

200,- Kč *

10/5 Mb/s

10/5 Mb/s

ano

800,- Kč

300,- Kč *

250,- Kč *

20/3 Mb/s

20/3 Mb/s

ano

1000,- Kč

300,- Kč *

250,- Kč *

z WiFi

Administrační poplatek jednorázově: 100Kč; Výstavba přípojky (dotovaná): od 500Kč
Ve staré zástavbě a v lokalitách s náročnou výstavbou přípojky se zákazník podílí minoritní
jednorázovou částkou na výstavbě DOTOVANÉ přípojky, pokud není přípojka do bytu již postavena.
VYUŽIJTE AKCE 50% SLEVY PRO PŘECHOD Z WIFI NA OPTIKU a získejte tak
rychlost 15Mb/s za pouhých 200Kč/měsíc po celou dobu trvání smlouvy !
Tarif pro změnu z nekvalitních bezdrátů (WiFi) na stabilní a vysokorychlostní optickou síť !

Speciální nabídka: SLEVA pro první i druhý rok smlouvy !!!.
Nabídka platí pro nové zákazníky OpavaNet a.s.
Ceny bez DPH.
Původní symetrické i asymetrické tarify zůstávají v platnosti.

Ceník doplňkových služeb
Opětovné připojení po omezení služeb – jednorázově 500Kč
Poplatek za snížení služby (přechod na nižší tarif/rychlost) – jednorázově 1000Kč.
Dohledání chybně zaslané (označené) platby – jednorázově 50Kč.
Zaslání upomínky/výzvy ke sjednání nápravy či k zaplacení dlužné částky – jednorázově 100Kč.
Marný výjezd servisního technika – jednorázově 500Kč.
Práce servisního technika (každá započatá 1/2 hod.) – jednorázově 250Kč.
Zaslání faktury nebo dokladů zúčtování pozemní poštou v papírové formě – jednorázově 100Kč.
Administrační poplatek za platbu na pokladně – jednorázově 40Kč.
Administrační poplatek ostatní – jednorázově 100Kč.
Vyjádření k existenci sítí pro podnikatele (dotčení sítí) – jednorázově 250Kč.
Vyjádření k existenci sítí pro podnikatele (nedojde k dotčení sítí) – jednorázově 100Kč.
Vyjádření k existenci sítí pro soukromé osoby (dotčení sítí) – 100Kč.
Vyjádření k existenci sítí pro soukromé osoby (nedojde k dotčení sítí) – zdarma.

TELEFON (Ceník hlasových služeb) – VIZ. WWW.IPTEL.CZ
- bez paušálu
- Portace tel. čísla od jiného poskytovatele – jednorázově 1500Kč.

