
Ceník tarifů a souvisejících služeb
SychrovNET s.r.o.

pro obec Seninka

PŘIPOJENÍ K INTERNETU

Název
tarifu

Maximální  a
inzerovaná

rychlost (Mbit/s)
download/upload

Wi-Fi router* Veřejná
IP

Minimální
zaručená
kvalita v

Mbit/s
down./up.

Běžná
rychlost
(Mbit/s)

Vhodné
pro aplikace

Cena /
měsíc

Seninka 30 30/3 - - 10,0/1,0 18/1,8 WEB
SD VIDEO

350 Kč

Seninka 50 50/10
Wi-Fi 5
router

(50% sleva)**

1 16,7/3,3 30/6
WEB,

HD VIDEO
TELEFONIE

ONLINE HRY

420 Kč

Seninka 100 100/25
Wi-Fi 6
router
(zdarma)

1 33,3/8,3 60/15
WEB,

HD VIDEO
TELEFONIE

ONLINE HRY,
CLOUD

570 Kč

* dotované koncové telekomunikační zařízení

** na Wi-Fi  router je poskytnuta sleva ve výši 50% z aktuální ceníkové ceny

Náklady na zřízení internetové přípojky vč. koncového telekomunikačního zařízení

při smlouvě na dobu určitou 24 měsíců 3 500 Kč

V ceně je montáž přijímacího zařízení ve vlastnictví společnosti SychrovNET s.r.o., která uvedené zařízení provozuje a
servisuje po celou dobu poskytování služby. Při ukončení Smlouvy je Uživatel povinen vrátit do 30 dnů Poskytovateli
všechny Dočasně poskytnuté věci, a to ve stavu, v jakém je převzal, s přihlédnutím k běžnému opotřebení, nebo ve
stejné lhůtě uhradit cenu Dočasně poskytnutých věcí udanou při jejím vypůjčení.

Ostatní služby
Ostatní služby Cena / měsíc (Kč)

Servis Plus (je součástí tarifu Seninka 100) --

Upload+   (za každých 10Mbit) 50

Přidělení další veřejné IP adresy 100

Pronájem vysokorychlostního Wi-Fi routeru
(výhody pronájmu wifi routeru jsou bezplatný servis, opravy při rušení wifi pásma, vzdálený dohled) 45

Plné znění s platností od 1.3.2023, všechny ceny jsou uvedeny s DPH.



Ceník tarifů a souvisejících služeb
SychrovNET s.r.o.

pro obec Seninka

Poplatky
Poplatky Cena

(Kč)

Poplatek za pozastavení služby za každý měsíc 100

Suspendační poplatek (omezení parametrů služby dle smluvních podmínek) 1000

Reaktivační poplatek (znovuobnovení původních parametrů služby) 100

Poplatek za opětovné zaslání vyúčtování nebo daňové dokladu 100

Poplatek za dohledání a  zpracování chybné platby 100

Poplatek za změnu tarifu se snížením měsíčního plnění 500

Poplatek za změnu přípojného místa
(neúčtujeme při stěhování do bytového domu na optické či rádiové síti) 1000

Poplatek za výslovné vyžádání zasílání faktury v listinné podobě (za každou fakturu) 100

Poplatek za hotovostní platbu pod 500 Kč 20

Poplatek za písemné odeslání upomínky 200

Plné znění s platností od 1.3.2023, všechny ceny jsou uvedeny s DPH.


