Kompletní ceník služeb OIIS obce Teplice nad Bečvou

1 Internet
1.1 Tarify internetu:
služba
START
STANDARD
PROFI

Rychlost downloadu
10 Mbps
20 Mbps
50 Mbps *)

Rychlost uploadu
2 Mbps
3 Mbps *)
5 Mbps *)

Cena v Kč/měsíc
150,300,400,-

V případě požadavku je možné připravit individuální kalkulaci na jiné požadované rychlosti.
*) … pro dosažení uvedených rychlostí musí mít uživatel zakoupen modem DOCSIS 3.0; při ponechání stávajícího modemu DOCSIS 1.1 jsou rychlosti
downloadu/uploadu u služby STANDARD omezeny na 20/2 Mbps a u služby PROFI na 30/2 Mbps

1.2 Instalační poplatky Internetu:

Instalace nového
modemu DOCSIS 3.0

Zřízení nové
internetové přípojky

Kabelový modem
DOCSIS 3.0

Cena (vč. DPH) Poznámka, popis služby
500,- Kč Vyžaduje zřízenou a funkční
přípojku kabelové televize
v objektu, součástí služby je
kontrola, proměření a případně
nastavení přípojky pro možnost
příjmu vysokorychlostního
internetu
500,- Kč Součástí služby je kontrola,
proměření a případně nastavení
přípojky pro možnost příjmu
vysokorychlostního internetu
1.500,- Kč Součástí ceny je zřízení jedné
účastnické zásuvky +
zprovoznění služby, případně
naladění 1 televizoru
1,- Kč Nutný pro příjem internetové
/ 1.150,-Kč***) konektivity vyšších rychlostí

MDM Router 4xGBe
LAN + WiFi

Mimořádný dojezd
techniků

2.300,- Kč Obsahuje kabelový modem
DOCSIS 3.0 a router včetně WiFi
modulu

pro zajištění konektivity
požadované rychlosti je
nutné předem provést
technickou inspekci a
proměření přípojky (viz
služba „Instalace nového
modemu“ )

Název poplatku
Zřízení internetového
připojení na existující
funkční přípojce KT

V ceně není zahrnut modem

(Uvedené poplatky se hradí v hotovosti přímo pracovníkům firmy 4M Rožnov při realizaci služby / dodání materiálu)

950,- Kč Dojezd techniků (provedení služby) mimo plán **)

**)

… realizace instalačních služeb se v lokalitě Teplice nad Bečvou provádí zpravidla 1x za měsíc; v případě, že zákazník požaduje dřívější provedení
svého požadavku je mu účtován poplatek za mimořádný dojezd
***)

… V případě, že uživatel s provozovatelem systému OIIS podepíší závazek k odebírání minimálně služby STANDARD po dobu minimálně 12
měsíců, získává uživatel modem za dotovanou cenu. Po ukončení 12 měsíčního závazku přechází modem do majetku uživatele. V případě
předčasného ukončení smluvního vztahu se uživatel zavazuje doplatit poměrnou cenu modemu (pořizovací cena modemu/12*počet chybějících
měsíců do konce závazku)

1.3 Ostatní poplatky:
Název poplatku
Znovupřipojení neplatícího
klienta
Zaslání upomínky

rev. 01

Cena (vč. DPH) Poznámka, popis služby
500,- Kč Sankční poplatek při odpojení klienta pro neplacení
100,- Kč Zaslání upomínky na neplacení poplatků poštou

Platnost: od 26. 6. 2020

Kompletní ceník služeb OIIS obce Teplice nad Bečvou

2 Kabelová TV
2.1 Programové nabídky KT:
Služba / poplatek

Cena / měsíc (vč. DPH)

Programová nabídka MIMI
Programová nabídka ZÁKLADNÍ
Bonusový balíček FILM
HBO (3x)+CINEMAX 1 a 2
Bonusový balíček SPORT

65,210,300,90,- Kč

2.2 Instalační a doplňkové platby KT:
(Uvedené poplatky se hradí v hotovosti přímo pracovníkům firmy 4M Rožnov při realizaci služby / dodání materiálu)

Název poplatku
Zřízení nové přípojky KT
Aktivace existující přípojky,
opětovné zprovoznění
existující KT (odpojené)
Mimořádný dojezd techniků

Cena (vč. DPH ) Poznámka, popis služby
1.500,- Kč Součástí ceny je zřízení jedné účastnické
zásuvky + naladění 1 televizoru
500,- Kč Vyžaduje zřízenou přípojku kabelové televize
v objektu
950,- Kč Dojezd techniků (provedení služby) mimo plán
**)

Zvýšení programové nabídky
Snížení programové nabídky
ze ZÁKLADNÍ na MINI
Aktivace programového
bonusového balíčku
Deaktivace programového
bonusového balíčku
Dekódovací CA modul
VERIMATRIX
Dekódovací karta VERIMATRIX
DVB-C Set-top box
Údržba a provoz dekódovací
karty – první karta ke smlouvě
Údržba a provoz další
dekódovací karty (2. - 4. karty
ke smlouvě)

0,- Kč
300,- Kč
0,- Kč
50,- Kč
890,- Kč
100,- Kč
2.200,- Kč
0,- Kč Karty jsou zapotřebí POUZE pro příjem
bonusových balíčků (filmového a/nebo
20,- Kč / kus / sportovní)
měsíc

**)

… realizace instalačních služeb se v lokalitě Teplice nad Bečvou provádí zpravidla 1x za měsíc; v případě, že zákazník požaduje dřívější provedení
svého požadavku je mu účtován poplatek za mimořádný dojezd

2.3 Ostatní poplatky:
Název poplatku
Znovu připojení neplatícího
klienta
Zaslání upomínky

rev. 01

Cena (vč. DPH) Poznámka, popis služby
500,- Kč Sankční poplatek při odpojení klienta pro
neplacení
100,- Kč Zaslání upomínky na neplacení poplatků
poštou

Platnost: od 26. 6. 2020

