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CENÍK SLUŽBY INTERNET MAX 

(platný od 12. 3. 2021) 

 
1. CENA SLUŽBY 

 

Cena služby Internet MAX se skládá z následujících součástí: 

 Instalace služby Internet MAX.  

 Služba Internet MAX. 

 

1.1  Jednorázové poplatky 

 

1.1.1 Objekty s hromadnou přípojkou (panelové a bytové domy) 

Při uzavření účastnické smlouvy na dobu neurčitou. 

Instalační poplatky  Jednorázové poplatky (Kč) vč. DPH 

Běžná instalace služby 990,- 

 

Při uzavření účastnické smlouvy na dobu určitou s dobou trvání minimálně 24 měsíců. 
 

Instalační poplatky  Jednorázové poplatky (Kč) vč. DPH 

Zvýhodněná instalace služby 0,- 

 

Instalace služby zahrnuje: 

 Přivedení ethernetového kabelu do bytu účastníka po první průraz zdí a zakončení 

     datovou zásuvkou maximálně 2m od průrazu. 

 10m ethernetového kabelu včetně dvou koncovek pro vnitřní rozvod od datové zásuvky  

 k zařízení účastníka. 

 Aktivaci a předání funkční služby Internet MAX účastníkovi. 

 

1.1.2 Objekty bez přípojky (rodinné domy) 

1.1.2.1 Instalační poplatky 

Při uzavření účastnické smlouvy na dobu neurčitou. 

Instalační poplatky Jednorázové poplatky (Kč) vč. DPH 

Bežná instalace služby 990,- 

 

Při uzavření účastnické smlouvy na dobu určitou s dobou trvání minimálně 24 měsíců. 
 

Instalační poplatky Jednorázové poplatky (Kč) vč. DPH 

Zvýhodněná instalace služby 0,- 

 

Instalace služby zahrnuje: 

 Přivedení ethernetového kabelu do požadovaného místa v objektu účastníka. 

 10m ethernetového kabelu včetně dvou koncovek pro vnitřní rozvod od koncového zařízení 

k zařízení účastníka. 

 Aktivaci a předání funkční služby Internet MAX účastníkovi. 

 

1.1.2.2 Poplatky za koncové zařízení 

Při uzavření účastnické smlouvy na dobu neurčitou. 

Typ 

služby

  

Běžné jednorázové poplatky  

(Kč) vč. DPH 

* ** 

U všech nabízených tarifů 1.990,- 2.990,- 

*  Poplatek za koncové zařízení pro běžné připojení objektu. 

** Poplatek za koncové zařízení pro připojení objektu ve vzdálenější lokalitě. 
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Při uzavření účastnické smlouvy na dobu určitou s dobou trvání minimálně 24 měsíců. 

Typ 

služby

  

Zvýhodněné jednorázové poplatky  

(Kč) vč. DPH 

* ** 

Internet MAX 30 0,- - 

Internet MAX 15 490,- - 

Internet MAX 10 990,- 1.490,- 

* Zvýhodněný poplatek za koncové zařízení pro běžné připojení objektu. 

** Zvýhodněný poplatek za koncové zařízení pro připojení objektu ve vzdálenější lokalitě. 

 

Typ 

služby

  

Běžné jednorázové poplatky  

(Kč) vč. DPH 

* ** 

Internet MAX 5 1.990,- 2.990,- 

*  Poplatek za koncové zařízení pro běžné připojení objektu. 

** Poplatek za koncové zařízení pro připojení objektu ve vzdálenější lokalitě. 

 

Při uzavření účastnické smlouvy na dobu určitou s dobou trvání minimálně 24 měsíců. 

 

Instalační poplatky Jednorázové poplatky (Kč) vč. DPH 

Výměna koncového zařízení* 500,-    
* Tento poplatek je účtován pouze v případě výměny stávajícího koncového zařízení u aktivní přípojky a je podmíněn 
podpisem smlouvy s dobou trvání 24 měsíců. 

 

Koncové zařízení pro běžné připojení objektu zahrnuje: 

 Radioreléové zařízení, VF redukční kabel, integrovanou anténu, box na zařízení, UTP kabel 

do 10m, drobný instalační materiál. 

 

Koncové zařízení pro připojení objektu ve vzdálenější lokalitě zahrnuje: 

 Radioreléové zařízení, VF redukční kabel, parabolickou anténu, box na zařízení, UTP kabel 

do 10m, drobný instalační materiál. 

 

Poplatek za koncové zařízení je stanoven na základě bezplatné obhlídky a měření úrovně 

bezdrátového signálu na požadovaném místě zřízení služby a na základě zvoleného tarifu 

služby. 

 

1.2 Měsíční poplatky za službu Internet MAX 

Typ služby Měsíční poplatky (Kč) vč. DPH 

Služba Internet MAX 30 499,- 

Služba Internet MAX 15 399,- 

Služba Internet MAX 10 349,- 

Služba Internet MAX 5 249,- 
 

Služba Internet MAX zahrnuje: 

 Trvalý přístup do sítě Internet rychlostí ve variantách max. 30/5 Mbit/s, max. 15/3 

Mbit/s, max. 10/2 Mbit/s, max. 5/1 Mbit/s. 

 Přidělení jedné dynamické privátní IP adresy. 

 Zabezpečení PC účastníka proti útoků, ze sítě Internet prostřednictvím překladu adres  

(NAT). 
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2. ROZŠÍŘENÍ SLUŽBY 

2.1. Měsíční poplatky 

Položka Měsíční poplatky (Kč) vč. DPH 

Přidělení jedné veřejné statické IP adresy 99,- 

Mail SMTP autorizace 49,- 

 

Přidělení jedné veřejné statické IP adresy zahrnuje: 

 Přidělení jedné unikátní veřejné statické IP adresy sloužící pro přístup do sítě Internet. 

 

Mail SMTP autorizace zahrnuje: 

 Přidělení úživatelského jména a hesla pro ověření na poštovním serveru  poskytovatele, 

odesílání emailů ze sítě Internet pomocí serveru odchozí pošty poskytovatele. 

 

 

Uvedené ceny jsou v Kč včetně příslušné sazby DPH ve smyslu platných právních předpisů. 

 

 

 

 

 


