Tarifa na poskytovanie prístupu do sieť Internet
Oddiel G

Tarifa na poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby
sprostredkovania prístupu do siete Internet
Článok I - Úvodné ustanovenia
Slovanet, akciová spoločnosť, so sídlom na Záhradníckej 151, 821 08 Bratislava, IČO 35 765 143, zapísaná v
obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2103/B (ďalej len „ Slovanet“) vydáva podľa
§ 41 zákona č. 610/2003 Z. z o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov túto tarifu, ktorá
upravuje cenu za poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby sprostredkovanie prístupu do siete
Internet prostredníctvom UTP pripojenia a prostredníctvom koaxiálnych prístupových vedení (ďalej aj len“
služba“), ako aj niektoré podmienky poskytovania služby.
Článok II – Vymedzenie niektorých pojmov
Prístupový bod predstavuje taký bod prístupu k sieti Slovanetu, ktorý je umiestnený v objekte, kde sa služba
poskytuje.
Prístupové vedenie predstavuje telekomunikačný okruh, ktorý slúži na pripojenie prístupového bodu k sieti
Slovanetu.
Vnútorný rozvod je telekomunikačný okruh alebo okruhy umiestnené v objektoch, v ktorých sa služba poskytuje
a ktoré umožňujú pripojenie miesta poskytovania služby na prístupový bod.
Prenosová trasa je súhrnom všetkých vzájomne prepojených elektronických komunikačných sietí, prístupových
liniek, vnútorných rozvodov a rozhraní, ktoré slúžia na poskytovanie služby.
Koncové zariadenia sú telekomunikačné zariadenia nevyhnutné na poskytovanie služby a umožňujúce jej
poskytovanie v dohodnutom rozsahu a kvalite. Zoznam koncových zariadení je uvedený na internetovej stránke:
www.slovanet.sk
Zriadenie služby zahŕňa zriadenie vnútorného rozvodu (ak je to potrebné) a inštaláciu a pripojenie koncových
zariadení v bežnom rozsahu prác. Zriadenie služby nezahŕňa inštalačné práce ani iné práce a materiál nad bežný
rozsah prác.
Článok III – Všeobecné ustanovenia a podmienky poskytovania služby
3.1

Slovanet poskytuje službu na základe zmluvy o pripojení. Tarifa je súčasťou zmluvy.

3.2

Ďalšie práva a povinnosti medzi Slovanetom a účastníkom upravujú všeobecné podmienky.

3.3

Všetky ceny vo vyjadrení bez dane z pridanej hodnoty (DPH) uvedené v tarife sú podkladom na
vyhotovenie faktúry.

3.4

Ceny boli prepočítané oficiálnym konverzným kurzom 1 € = 30,1260 Sk.

3.5

Jednorazové poplatky za zriadenie služby bude Slovanet fakturovať v prvom mesiaci nasledujúcom po
zriadení služby, ak nie je dohodnuté inak.

3.6

Pravidelné mesačné poplatky za poskytovanie služby začne Slovanet fakturovať dňom zriadenia služby
alebo dňom uskutočnenia jej zmeny a budú fakturované v aktuálnom mesiaci, v ktorom sa služba
poskytuje. Ak bude služba zriadená počas aktuálneho fakturačného obdobia, účastníkovi bude
vyfakturovaná alikvotná čiastka za dané obdobie.

3.7

Ak účastník vypovie zmluvu o pripojení pred dňom zriadenia služby, je povinný zaplatiť Slovanetu všetky
náklady, vzniknuté v súvislosti so zriadením služby. Tým nie je dotknuté právo Slovanetu požadovať
dojednanú zmluvnú pokutu alebo náhradu škody.
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3.8

Účastník je povinný pri zriaďovaní služby ako i pri odstraňovaní vzniknutých porúch, poskytnúť Slovanetu
potrebnú súčinnosť, ako i presne označiť a oznámiť mu všetky jemu známe skryté vedenia existujúcich
inžinierskych sietí a iné rozvody.

3.9

Účastník zabezpečí, že v prípade poruchy bude v mieste servisného zásahu zaistený vstup pre servisnú
skupinu, ako i poskytnutá potrebná súčinnosť. V prípade servisného zásahu, uskutočneného na základe
nahlásenia poruchy zo strany účastníka, účtuje Slovanet cenu podľa tarify.

3.10

Ak účastník požiada o zmenu služby počas fakturačného obdobia a žiadosť o zmenu doručí Slovanetu
najneskôr 20. deň kalendárneho mesiaca, zmena sa uplatní prvým dňom kalendárneho mesiaca
nasledujúcom po mesiaci, v ktorom účastník o túto zmenu požiadal. Ak účastník doručí Slovanetu žiadosť
o zmenu služby po 20. dni kalendárneho mesiaca, zmena sa uplatní prvým dňom kalendárneho mesiaca,
nasledujúceho po uplynutí mesiaca nasledujúceho bezprostredne po mesiaci, v ktorom účastník o túto
zmenu požiadal.

3.11

V prípade, že rozsah využívania služby účastníkom je taký, že ohrozuje zariadenia potrebné na
poskytovanie služby, alebo niektorej časti služieb alebo v jeho dôsledku môžu poklesnúť kvantitatívne,
alebo kvalitatívne parametre ich poskytovanie ostatným účastníkom Slovanet má právo vykonať opatrenia
na dočasné obmedzenie alebo prerušenie poskytovania služby účastníkovi.

3.12

Ak účastník uzavrie zmluvu o pripojení na dobu určitú (ďalej len „doba viazanosti“) a požiada o zmenu
služby počas trvania tejto doby, a to z produktu s nižším pravidelným mesačným poplatkom na produkt
s vyšším pravidelným mesačným, bude mu odo dňa vykonania zmeny služby fakturovaný vyšší mesačný
poplatok Účastníkovi nebude fakturovaný poplatok za zmenu služby.

3.13

Ak účastník uzavrie zmluvu o pripojení s dobou viazanosti a požiada o zmenu služby počas trvania tejto
doby, a to z produktu s vyšším pravidelným mesačným poplatkom na produkt s nižším pravidelným
mesačným poplatkom, bude mu odo dňa vykonania zmeny služby fakturovaný nižší mesačný poplatok.
Účastníkovi bude za zmenu služby fakturovaný poplatok podľa tejto tarify.

3.14

Ak účastník uzavrie zmluvu o pripojení s dobou viazanosti a Slovanet bude nútený pred uplynutím doby
viazanosti zmluvu ukončiť preto, že účastník porušil právnu povinnosť, je účastník povinný:
a) zaplatiť Slovanetu zmluvnú pokutu stanovenú touto tarifou,
b) zaplatiť Slovanetu rozdiel medzi plnou a zvýhodnenou cenou koncových zariadení, ktoré mu Slovanet
počas doby viazanosti poskytol za zvýhodnenú cenu,
c) uhradiť všetky svoje finančné záväzky za služby, ktoré mu Slovanet poskytoval.

3.15

Pri dočasnom prerušení poskytovania služby uskutočnenom z dôvodu nedodržania zmluvných podmienok
zo strany účastníka sa cena za poskytovanie služby uplatňuje za celé obdobie dočasného prerušenia.
Účastníkovi je pri obnovení poskytovania služby účtovaný poplatok podľa tejto tarify.

3.16

Ak účastník požiada o zmenu produktu počas doby viazanosti, uplatnia sa tieto zásady: pri zmene
produktu s dobou viazanosti na produkt bez doby viazanosti platí pôvodná doba viazanosti aj pre nový
produkt, pri zmene produktu s dobou viazanosti na iný produkt s dobou viazanosti začne dňom zriadenia
nového produktu plynúť doba viazanosti určená pre tento produkt.

3.17

Nutnou podmienkou pre poskytovanie služby je existencia vnútorného rozvodu. V prípade že takýto rozvod
neexistuje, poskytovateľ ho vybuduje na svoje náklady v rámci zriadenia služby. Účastník je povinný
poskytnúť potrebnú súčinnosť.

Článok IV – Produkty
4.1
4.2

Slovanet poskytuje v rámci služby produkty vysokorýchlostného pripojenia do siete Internet rozdelené do
kategórií na základe parametrov služby, v závislosti od technológií dostupných v tej ktorej lokalite.
Dostupnosť služieb sa preveruje na internetovej stránke www.slovanet.sk.
Prístup do siete internet je časovo a dátovo neobmedzený. Týmto nie je obmedzené právo Slovanetu
vykonať opatrenia za podmienok a v prípade podmienok podľa bodu 3.12.
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4.3

Maximálne rýchlosti prístupu do siete internet smerom k účastníkovi (download) aj od účastníka (upload)
sú negarantované a závisia od prenosových rýchlostí v rámci celej prenosovej trasy, t.j. aj mimo siete
Slovanetu.

4.4

Súčasťou produktu je pridelenie jednej schránky elektronickej pošty s neobmedzenou veľkosťou.

4.5

Služba sa poskytuje v rámci dvoch produktových radov:
4.5.1
4.5.2

4.6

Rýchlejší Internet
Internet Zadarmo

V rámci produktového radu Rýchlejší internet sú poskytované tieto produkty:
4.6.1
4.6.2
4.6.3
4.6.4
4.6.5

Rýchlejší Internet Štart
Rýchlejší Internet Mini
Rýchlejší Internet Štandard
Rýchlejší Internet Maxi
Rýchlejší internet „Neobmedzený“ *

* Rýchlejší internet „neobmedzený“ sa poskytuje iba pre fyzické osoby nepodnikateľov.
4.7

V rámci produktového radu Internet zadarmo sú poskytované tieto produkty:
4.7.1

Internet Zadarmo

4.8

Produkt Internet Zadarmo sa poskytuje iba vo vybraných lokalitách. Dostupnosť produktu je možné zistiť
cez internetovú stránku www.slovanet.sk.

4.9

Vlastnosti produktov produktových radov Rýchlejší internet a Internet zadarmo:
4.9.1

Kategória A

Názov produktu
Rýchlejší Internet Štart

Prenosová rýchlosť
download
upload
2 Mbit
256 kbit

Rýchlejší Internet Mini
Rýchlejší Internet Štandard
Rýchlejší Internet Maxi

16 Mbit
32 Mbit
64 Mbit

Internet Zadarmo
Neobmedzene rýchly internet

256 kbit

1 Mbit
2 Mbit
4 Mbit
64 kbit
best effort *

* Klientovi je poskytnutá najvyššia prenosová rýchlosť, ktorá je za daných technických možností siete
možná.
4.9.2

Kategória B

Názov produktu
Rýchlejší Internet Štart
Rýchlejší Internet Mini
Rýchlejší Internet Štandard
Rýchlejší Internet Maxi
Internet Zadarmo

4.9.3

Prenosová rýchlosť
download
2 Mbit

upload
256 kbit

4 Mbit
6 Mbit

512 kbit
1 Mbit
Neposkytuje sa
Neposkytuje sa

Kategória C
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Prenosová rýchlosť
download
upload
2 Mbit
256 kbit

Názov produktu
Rýchlejší Internet Štart
Rýchlejší Internet Mini
Rýchlejší Internet Štandard
Rýchlejší Internet Maxi

Neposkytuje sa
Neposkytuje sa
Neposkytuje sa

Internet Zadarmo

Neposkytuje sa

4.9.4

Kategória D

Názov produktu
Rýchlejší Internet Štart
Rýchlejší Internet Mini
Rýchlejší Internet Štandard

1 Mbit
2 Mbit
4 Mbit

Rýchlejší Internet Maxi
Internet Zadarmo

6 Mbit

4.9.5

128 kbit
256 kbit
256 kbit
384 kbit
Neposkytuje sa

Kategória E

Názov produktu

4.10

Prenosová rýchlosť
download
upload

Prenosová rýchlosť
download
upload

Rýchlejší Internet Štart
Rýchlejší Internet Mini

1 Mbit
2 Mbit

Rýchlejší Internet Štandard
Rýchlejší Internet Maxi
Internet Zadarmo

4 Mbit

128 kbit
256 kbit
256 kbit
Neposkytuje sa
Neposkytuje sa

Ak Slovanet prestane niektoré produkty predávať (ďalej len "pôvodné produkty"), zverejní ich ako prílohu
tarify. Ak sa s účastníkmi, s ktorými bola zmluva o pripojení uzavretá v čase predaja pôvodných produktov,
nedohodne inak, služba im bude naďalej poskytovaná v rozsahu a za cenu pôvodných produktov.

Článok V – Ceny
5.1. Zložky ceny za službu
Cena služby sa skladá z nasledujúcich zložiek:
·
·
·

Poplatok za zriadenie služby
Paušál za službu
Cena koncového zariadenia

Cena za zriadenie a cena za koncové zariadenia je splatná jednorazovo po zriadení služby. Paušál za službu je
splatný mesačne.
5.2.

Cena služby a kombinácie s inými službami

V rámci produktového radu Rýchlejší internet aj Internet Zadarmo môže byť cena jednotlivých zložiek ceny služby
sprostredkovania prístupu do siete internet závislá od kombinácie s inými službami spoločnosti Slovanet zmluvne
dohodnutými v rámci jedného zmluvného vzťahu (v rámci jednej zmluvy).
5.3.

Cena služby
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5.3.1.

Cena služby prístupu do siete internet pre produktový rad Rýchlejší internet bez viazanosti:

Kategória

Názov produktu

A,B,C,D,E

Zriaďovací poplatok
bez DPH

s DPH

Rýchlejší internet Štart

2000,00 Sk

2380,00 Sk

A,B,D,E

Rýchlejší internet Mini

2000,00 Sk

A,B,D,E

Rýchlejší internet Štandard

A,B,D
A

bez DPH

s DPH

79,00 €

411,80 Sk

490,00 Sk

16,27 €

2380,00 Sk

79,00 €

663,90 Sk

790,00 Sk

26,22 €

2000,00 Sk

2380,00 Sk

79,00 €

747,90 Sk

890,00 Sk

29,54 €

Rýchlejší internet Maxi

2000,00 Sk

2380,00 Sk

79,00 €

1504,20 Sk

1790,00 Sk

59,42 €

Neobmedzene rýchly internet

2000,00 Sk

2380,00 Sk

96,26 €

399,16 Sk

475,00 Sk

15,77 €

5.3.2.

Názov produktu

A

Internet zadarmo

5.3.3.

Názov produktu

A,B,C,D,E

Smerovač D-LINK DIR 100
Modem Scientific Atlanta EPC
2100
Modem AV200

5.3.4.

Zriaďovací poplatok
bez DPH

s DPH

2500,00 Sk

2975,00 Sk

Mesačný poplatok
s DPH
98,75 €

bez DPH

s DPH

41,18 Sk

49,00 Sk

s DPH
1,63 €

Ceny povinných zariadení pre pripojenie do siete internet pre produktový rad Rýchlejší internet
podľa kategórií a bez viazaností:

Kategória

E

s DPH

Cena služby prístupu do siete internet poskytovanej pre produktový rad Internet Zadarmo s
koncovým zariadením D-Link DIR100 bez viazanosti:

Kategória

D

Mesačný poplatok
s DPH

Popis produktu
4-portový smerovač
1 portový koaxiálny modem pre EURO
Docsis 2.0
1 portový koaxiálny modem pre powerlan

Jednorazový poplatok
bez DPH

s DPH

689,10 Sk

820,00 Sk

s DPH
27,20 €

1500,00 Sk

1785,00 Sk

59,25 €

3596,60 Sk

4280,00 SK

142,07 €

Ceny voliteľných zariadení (nahrádzajúcich zariadenie D-LINK DIR100) pre pripojenie do siete
internet pre produktový rad Rýchlejší internet podľa kategórií a bez viazanosti:

Kategória

Názov produktu

A,B,C,D,E

Smerovač D-LINK 524 UP

Popis produktu
portový smerovač s WiFi

Jednorazový poplatok
bez DPH
1026,10 Sk

s DPH
1221,00 Sk

s DPH
40,53 €

Článok VI - Ďalšie poplatky a zmluvné pokuty
6.1 Poplatky
6.1.1.

Zmena produktu predstavuje administratívny poplatok v prípade, že účastník požiada o zmenu
produktu s vyšším pravidelným mesačným poplatkom na nižší pravidelný mesačný poplatok. Žiadosť
o zmenu môže účastník podať osobne, listom, elektronickou poštou alebo faxom.

6.1.2.

Poplatok za znovu pripojenie je poplatok za opätovné pripojenie účastníka v prípade, že poskytovanie
služby bolo prerušené z dôvodu nedodržiavania zmluvných podmienok zo strany účastníka.

6.1.3.

Poplatok za servisný zásah je poplatok za vykonanie servisného zásahu v mieste poskytovania služby
vykonaného na žiadosť účastníka. Slovanet má právo fakturovať poplatok za servisný zásah v prípade
servisného zásahu vykonaného za účelom odstránenia závady pri poskytovaní služby alebo služieb, pri
ktorom sa preukáže, že chyba bola spôsobená konaním alebo zo strany účastníka a nebola spôsobená
pochybením Slovanetu.

6.1.4.

Obnovenie poskytovania služby - účtuje sa účastníkovi v prípade obnovenia poskytovania služby na
žiadosť účastníka

Slovanet, a. s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2
tel.: 02 / 208 28 111, fax: 02 / 208 28 222
e-mail: office@slovanet.sk, www.slovanet.sk

5
IČO: 35765143, IČ DPH: SK2020254621
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2103/B

Tarifa na poskytovanie prístupu do sieť Internet
Oddiel G

6.1.5.

Poplatok za premiestnenie predstavuje administratívny poplatok v prípade, že dôjde k premiestneniu
produktov Rýchlejší internet alebo Internet Zadarmo. Premiestnenie produktu - ide o premiestnenie
v rámci domu, bytu alebo v rámci hospodárskej alebo inej budovy toho istého súpisného čísla, v ktorých
je účastník vlastníkom, resp. ich oprávnene užíva. Premiestnenie je možné, ak to technické možnosti
umožňujú.

6.1.6.

Poplatok za preloženie predstavuje administratívny poplatok v prípade, že dôjde k preloženiu
produktov Rýchlejší internet alebo Internet Zadarmo v rámci územia Slovenskej republiky do priestorov,
v ktorých je účastník vlastníkom, resp. ich oprávnene užíva. Preloženie je možné, ak to technické
možnosti umožňujú.

Kategória

Názov produktu

A,B,C,D,E

Zmena produktu

Popis produktu

A,B,C,D,E

Poplatok za znovu pripojenie pri
porušení zmluvných podmienok
Poplatok za servisný zásah
Poplatok za obnovenie
poskytovania služby na žiadosť
účastníka
Poplatok za premiestnenie

A,B,C,D,E

Poplatok za preloženie

A,B,C,D,E
A,B,C,D,E
A,B,C,D,E

Jednorazový poplatok
bez DPH

s DPH

bez bližšej špecifikácie

500,00 Sk

595,00 Sk

s DPH
19,75 €

bez bližšej špecifikácie

500,00 Sk

595,00 Sk

19,75 €

bez bližšej špecifikácie

2000,00 Sk

2380,00 Sk

79,00 €

bez bližšej špecifikácie

400,00 Sk

476,00 Sk

15,80 €

bez bližšej špecifikácie

600,00 Sk

714,00 Sk

23,70 €

bez bližšej špecifikácie

1200,00 Sk

1428,00 Sk

47,40 €

6.2 Zmluvné pokuty
6.2.1.

Pokuta za neposkytnutie súčinnosti

6.2.2.

Pokuta za porušenie inej právnej povinnosti zo strany účastníka, ktorá bude dôvodom na odstúpenie od
zmluvy o pripojení.

6.2.3.

Pokuta za nedodržanie lehoty splatnosti.

Kategória

Názov produktu

A,B,C,D,E

Pokuta za neposkytnutie
súčinnosti

bez bližšej špecifikácie

A,B,C,D,E

Pokuta za porušenie inej právnej
povinnosti

Pokuta sa uplatní v prípade, ak sa jedná
o porušenie právnej povinnosti zo strany
klienta vedúce k odstúpeniu od zmluvy zo
strany Slovanetu

A,B,C,D,E

Pokuta za nedodržanie lehoty
splatnosti

bez bližšej špecifikácie

6.2.4.

Popis produktu

Jednorazový poplatok
bez DPH

s DPH

s DPH

750,00 Sk

750,00 Sk

24,90 €

8500,00 Sk

8500,00 Sk

282,15 €

40,00 Sk

40,00 Sk

1,33 €

Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Slovanetu na náhradu škody prevyšujúcej zmluvnú
pokutu.

Článok VII - Záverečné ustanovenia
7.1.

Tarifa nadobúda účinnosť dňa: 24.11.2008. Týmto dňom stráca účinnosť predchádzajúca tarifa.

7.2.

Tarifa sa zverejňuje na internetovej stránke Slovanetu www.slovanet.sk. Záujemca môže o jej
poskytnutie požiadať v sídle Slovanetu, v jeho pobočkách a u zmluvných predajcov.

Bratislava, 20.11.2008
Ing. Peter Máčaj
predseda predstavenstva

Slovanet, a. s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2
tel.: 02 / 208 28 111, fax: 02 / 208 28 222
e-mail: office@slovanet.sk, www.slovanet.sk

Ing. Peter Tomášek
člen predstavenstva
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Príloha č.1 k Tarife na poskytovanie prístupu do siete internet
Produkty pôvodne poskytované spoločnosťou Kryha, spol. s.r.o., Prešov
1. Definícia produktu a cena:
Paušálne poplatky
Produkt
O1

Popis produktu
2048 kbit /1024 kbit

cena bez
DPH v SKK
500,00 SK

Bez viazanosti
cena s DPH
v SKK
595,00 SK

cena s DPH
v EUR
19,75 €

viazanosť 24 mesiacov
cena bez
cena s DPH
cena s DPH
DPH v SKK
v SKK
v EUR
500,00 SK
595,00 SK
19,75 €

cena bez
DPH v SKK
990,00 SK

Bez viazanosti
cena s DPH
v SKK
1178,00 SK

cena s DPH
v EUR
39,10 €

viazanosť 24 mesiacov
cena bez
cena s DPH
cena s DPH
DPH v SKK
v SKK
v EUR
0,084 SK
1,00 SK
0,03 €

Jednorazové poplatky
Produkt

Popis produktu

Zriaďovací poplatok

2.Dátum skončenia predaja produktu: 30.11.2007.
3.Podmienky poskytovanie produktu: Na poskytovanie uvedeného produktu sa uplatňujú podmienky férového
využívania služieb. Denný limit dát predstavuje 2000 MB, po prekročení daného limitu klesne rýchlosť pripojenia
na 512kbit/ 256 kbit.

Slovanet, a. s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2
tel.: 02 / 208 28 111, fax: 02 / 208 28 222
e-mail: office@slovanet.sk, www.slovanet.sk
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Príloha č.2 ku Tarife na poskytovanie prístupu do siete internet

Produkty pôvodne poskytované spoločnosťou CATV TEKOV s.r.o., Zlaté Moravce
1. Definícia produktu a cena:
Produkt

Parametre

Štandard
Individual

1024kbit / 256 kbit
Dohodou

Zriaďovací poplatok
Cena v Sk
Cena v Sk
bez DPH
s DPH
1008.40
1200.00
1008.40
1200.00

Koncové zariadenia
Modem Scientific Atlanta EPC 2100

Cena v € s
DPH
39,83
39,83

Cena v Sk
bez DPH
403.36
dohodou

Paušál
Cena v Sk
s DPH
480.00
dohodou

Cena v € s
DPH
15,93
dohodou

Cena v Sk
bez DPH
1500.00

Cena v Sk
s DPH
1785.00

Cena v € s
DPH
59,25

2. Dátum skončenia predaja produktu: 31.07.2008.
3. Podmienky poskytovanie produktu: Na poskytovanie uvedeného produktu sa uplatňujú podmienky férového
využívania služieb. Mesačný limit dát predstavuje 6000 MB, po prekročení daného limitu klesne rýchlosť
pripojenia na 512kbit/ 128 kbit.

Slovanet, a. s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2
tel.: 02 / 208 28 111, fax: 02 / 208 28 222
e-mail: office@slovanet.sk, www.slovanet.sk
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Príloha č. 3 k Tarife na poskytovanie prístupu do siete internet
Produkty pôvodne poskytované spoločnosťou Micronet, spol. s.r.o., Bratislava
1. Definícia produktu a cena:
Produkt

rýchlosť1)

Optik 2M
Optik 4M
Optik 6M
Optik 8M
Optik 3-play 4M
Optik 3-play 10M
Optik 3-play 20M
Optik 3-play 40M
Optik 3-play 70M
CITY NET
Wi-Fi 2M

2/1 Mbit
4/1 Mbit
6/2 Mbit
8/2 Mbit
4/2 Mbit
10/4 Mbit
20/5 Mbit
40/6 Mbit
70/10 Mbit
100 Mbit
2/1Mb

zvýhodnená cena2)
Optik 4M
Optik 6M
Optik 8M
Optik 3-play 10M
Optik 3-play 20M
Optik 3-play 40M
Optik 3-play 70M

Doplnkové služby
Poštovné a balné faktúry
Elektronické zasielanie faktúry prostredníctvom e-mailu
1x e-mail box
Verejná IP adresa pre službu INET HOME Optik
Verejná IP adresa pre službu INET HOME Optik 3-play
Prevádzka domény www.vasemeno.sk

rýchlosť1)
4/1 Mbit
6/2 Mbit
8/2 Mbit
10/4 Mbit
20/5 Mbit
40/6 Mbit
70/10 Mbit

mesačne
499 Sk
599 Sk
699 Sk
799 Sk
499 Sk
599 Sk
799 Sk
999 Sk
1 499 Sk
1 Sk
649 Sk
mesačne
20 Sk
0 Sk
35 Sk
60 Sk
120 Sk
60 Sk

polročne3)
16.56 €
19.88 €
23.20 €
26.52 €
16.56 €
19.88 €
26.52 €
33.16 €
49.76 €
0.03 €
21.54 €

0.66 €
0.00 €
1.16 €
1.99 €
3.98 €
1.99 €

479 Sk
575 Sk
669 Sk
767 Sk
479 Sk
575 Sk
767 Sk
949 Sk
1 424 Sk
1 Sk
625 Sk
polročne
20 Sk
0 Sk
30 Sk
54 Sk
108 Sk
54 Sk

ročne3)

15.90 €
19.09 €
22.21 €
25.46 €
15.90 €
19.09 €
25.46 €
31.50 €
47.27 €
0.03 €
20.75 €

459 Sk
549 Sk
639 Sk
735 Sk
459 Sk
549 Sk
735 Sk
899 Sk
1 349 Sk
1 Sk
599 Sk

0.66 €
0.00 €
1.00 €
1.79 €
3.58 €
1.79 €

15.24 €
18.22 €
21.21 €
24.40 €
15.24 €
18.22 €
24.40 €
29.84 €
44.78 €
0.03 €
19.88 €

ročne
20 Sk
0 Sk
25 Sk
48 Sk
96 Sk
48 Sk

1) Maximálna možná rýchlosť dát download/upload pri sťahovaní a posielaní dát.
2) Zvýhodnená cena platná pri objednaní služby do 31.3.2008 pri uzavretí zmluvy s viazanosťou 24 mesiacov počas celého obdobia viazanosti.
Všetky uvedené ceny sú s DPH

Slovanet, a. s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2
tel.: 02 / 208 28 111, fax: 02 / 208 28 222
e-mail: office@slovanet.sk, www.slovanet.sk
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0.66 €
0.00 €
0.83 €
1.59 €
3.19 €
1.59 €

