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CENÍK SLUŽBY PAMICO TV 

(platný od 30. 6. 2021) 

 

1. Měsíční poplatky 
 

Typ služby Měsíční poplatky  

PAMICO TV - MAX 649,- 

PAMICO TV - STANDARD 449,- 

PAMICO TV - BASIC 199,- 

 

Rozšíření služby – tematické balíčky Měsíční poplatky 

Filmy 69,- 

Superbox 199,- 

Sport 99,- 

Dětské 69,- 

České 69,- 

Láska 69,- 

Zpravodajské 29,- 

Dokumenty 149,- 

Leo TV 69,- 

 

Rozšíření služby – koncové zařízení Měsíční poplatky* 

2. a 3. Set-top box / Smart TV 20,- 
* v případě rozšíření služby o 2. a 3. Set-top box / Smart TV je každé takovéto zařízení zpoplatněno měsíčním 
poplatkem 

 

 

2. Jednorázové poplatky - Instalace služby 

🏢 Panelové a bytové domy (FTTB) 

Zvýhodněná cena při uzavření účastnické smlouvy na dobu určitou 24 měsíců
 

Typ služby Jednorázový poplatek* 

U všech nabízených tarifů  0,- 

* platí při současném odběru se službou Internet v rámci jednoho odběrného místa 
 
Zvýhodněná cena při uzavření účastnické smlouvy na dobu určitou 24 měsíců

 

Typ služby Jednorázový poplatek 

U všech nabízených tarifů  490,- 

 
Běžná cena při uzavření účastnické smlouvy na dobu neurčitou 

Typ služby Jednorázový poplatek 

U všech nabízených tarifů 990,- 

 

Instalace služby zahrnuje: 

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

datovou zásuvkou maximálně 2m od průrazu 

 10m ethernetového kabelu pro vnitřní rozvod pro zapojení Set-top boxu 

 Aktivaci a předání funkční služby účastníkovi 
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🏢 Panelové a bytové domy (FTTHm) 

Zvýhodněná cena při uzavření účastnické smlouvy na dobu určitou 24 měsíců
 

Typ služby Jednorázový poplatek* 

U všech nabízených tarifů  0,- 

* platí při současném odběru se službou Internet v rámci jednoho odběrného místa. 
 
Běžná cena při uzavření účastnické smlouvy na dobu neurčitou 

Typ služby Jednorázový poplatek 

U všech nabízených tarifů 1.990,- 

 

Instalace služby zahrnuje: 

 Zapůjčení a osazení koncového zařízení a jeho připojení na optickou síť PAMICO 

 10m patch cord kabelu pro připojení koncového zařízení 

 2m ethernetového kabelu pro vnitřní rozvod pro zapojení Set-top boxu 

 Aktivaci a předání funkční služby účastníkovi 

 

🏠 Rodinné domy (FTTH) 

Zvýhodněná cena při uzavření účastnické smlouvy na dobu určitou 36 měsíců
 

Typ služby Jednorázový poplatek* 

U všech nabízených tarifů  0,- 

* platí při současném odběru se službou Internet v rámci jednoho odběrného místa 

 
Běžná cena při uzavření účastnické smlouvy na dobu určitou 36 měsíců 

Typ služby Jednorázový poplatek 

U všech nabízených tarifů 3.990,- 

 

Instalace služby zahrnuje: 

 Zapůjčení a osazení koncového zařízení a jeho připojení na optickou síť PAMICO 

 10m patch cord kabelu pro připojení koncového zařízení 

 2m ethernetového kabelu pro vnitřní rozvod pro zapojení Set-top boxu 

 Aktivaci a předání funkční služby účastníkovi 

 

3. Jednorázové poplatky – Koncové zařízení 
 

Koncové zařízení - prodej Jednorázové poplatky  

Set-top box Arris VIP4205 2.500,- 

Switch ZyXEL GS-105Bv3* 650,- 
* koncové zařízení potřebné pouze ve vybraných lokalitách 
 
 

Koncové zařízení - aktivace Jednorázové poplatky  

Rozšíření služby o 2. a 3.  

Set-top box / Smart TV* 
200,- 

* v případě rozšíření služby o 2. a 3. Set-top box / Smart TV je každé takovéto zařízení zpoplatněno jednorázovým 
poplatkem 
 
 
 

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

 


