Ceník připojení na optickou síť Bukovany

8/2 Mbit

30/10 Mbit

220,- Kč/měs (266,- Kč vč DPH)

280,- Kč/měs (338,- Kč vč DPH)

50/20 Mbit

100/20 Mbit

310,- Kč/měs (375,- Kč vč DPH)

400,- Kč/měs (484,- Kč vč DPH)

Při uzavření smlouvy na 12 měs. je zřízení za 1,- Kč
- v ceně je router a 1m optický přípojný kabel
- při ukončení smlouvy dříve je účtován doplatek plné ceny
routeru a kabelu (1690,- Kč)
Při uzavření smlouvy bez závazku je zřízení za 1000,- Kč
- v ceně je router a 1m optický přípojný kabel
- možno ukončit kdykoliv bez sankce

Volejte 588 118 318
Náhradní díly
(vše co je za optickou zásuvkou je v majetku klienta)
Optický propojovací kabel 1m (od optické zásuvky k routeru)..................................................... 190,- Kč
Optický propojovací kabel 10m (od optické zásuvky k routeru)................................................... 249,- Kč
Router Huawei EG8141A5 (4 porty, WiFi, dětský zámek)........................................................... 1500,- Kč
Hodina práce ................................................................................................................................. 700,- Kč
Ceny jsou uvedeny bez DPH. Platnost ceníku od 1.1.2021.
Postup připojení na optickou síť (1.etapa)
•
při realizaci vodovodu vám byla přivedena mikrotrubička na hranici pozemku
•
občan si ve vlastní režii provede výkop a zavedení mikrotrubičky do domu (průjezd, sklep, obyvák, chodba apod.)
•
zakončení mikrotrubičky nesmí být ve venkovním prostoru (ani když je pod stříškou)
•
případné nadstavení mikrotrubičky provede dodavatel zdarma (prosím domluvte se na tel: 588 118 318)
•
skutečnost, že jste připraveni, prosím oznamte na tel: 588 118 318 kde se domluvíme na termínu instalace zásuvky
•
přípojka po zásuvku, včetně zásuvky, je majetkem obce Bukovany
•
instalace zásuvky je zdarma a nezavazuje vás k odběru ani platbě žádných poplatků
•
pozdější instalace zásuvky může být jednorázově zpoplatněna
•
v případě dotazů volejte prosím v pracovní dny od 8:00 do 16:00 na tel 588 118 318
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