
LP hard s. r. o., Ostrovní 662, Choceň

partner sítě UNET :

tel.:
computers

 

 

 
      
 

 
 

 

Služba nabízí přístup do sítě Internet domácnostem v bytových domech ve vybraných lokalitách. Je realizována prostřednictvím bezdrátového připojení a 

lokálního rozvodu (ethernet) do jednotlivých bytů.  
 

Služba zahrnuje:  - zřízení a provoz datového okruhu, bezplatný servis celou po dobu provozu 

 - instalaci a oživení připojení   
 - 50 E-mail schránek u poskytovatele velikosti 100 MB s možností správy uživatelem 
 - umístění a provoz WWW stránek 10 MB 

 - přístup na zákaznické www stránky s přehledem přenesených dat, detailními grafy a vyúčtováním služeb 

 - přidělení jedné statické veřejné IP adresy 
 

 

  
Ceník služby při platbě paušálu měsíčně: 

 

 

 

Neměřené linky  

(neomezená data) 
Měsíční paušál při smlouvě na  Aktivace při smlouvě na 

 
Na neurčito / 

24 měsíců 
36 měsíců 60 měsíců Na neurčito 

24/36/60 

měsíců 

CITY-PRO+   2/0,5 Mb/s 329,- 280,- 238,- 

499,- 0,- 

CITY-PRO+1)
   12/1 Mb/s 399,- 339,- 289,- 

CITY-PRO+2)
   16/2Mb/s           

(IPTV) 489,- 416,- 353,- 

CITY-PRO+3)
  26/3 Mb/s          

(IPTV) 549,- 467,- 396,- 
 

   

Ceník služby při platbě paušálu ročně dopředu: 
 

Neměřené linky  

(neomezená data) 

Měsíční paušál při smlouvě na  Aktivace při smlouvě na  

Na neurčito / 

24 měsíců 
36 měsíců 60 měsíců Na neurčito 

24/36/60 

měsíců 

CITY-PRO +  2/0,5 Mb/s 302,- 256,- 218,- 

499,- 0,- 

CITY-PRO+1)
   12/1 Mb/s 366,- 311,- 265,- 

CITY-PRO+2)
  16/2Mb/s           

(IPTV) 449,- 382,- 324,- 

CITY-PRO+3)
   26/3 Mb/s          

(IPTV) 504,- 429,- 363,- 
 

 

Ostatní poplatky    

Zvýšení tarifu 

(navýšení měsíčního paušálu) 
0,- 

Snížení tarifu  

a ostatní smluvní změny 
605,- Zasílání faktury e-mailem 0,- Zasílání faktury poštou   20,- 

1)
 Uživatel má možnost čerpat Bonusové služby 001 dle podmínek stanovených v příloze č. 1 Ceníku služeb UNET Mobil 

2)
 Uživatel má možnost čerpat Bonusové služby 002 dle podmínek stanovených v příloze č. 1 Ceníku služeb UNET Mobil 

3)
 Uživatel má možnost čerpat Bonusové služby 003 dle podmínek stanovených v příloze č. 1 Ceníku služeb UNET Mobil 

 

Platnost od 27.10.2014 
(uvedené ceny jsou včetně DPH) 


