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Ceník pro bytové domy připojené 
OPTICKÝM KABELEM 

Platnost březen 2015 
   (uvedené ceny jsou včetně DPH 21%) 

 
 

UNET OPTI 
Připojení pomocí optických vláken představuje v dnešní době díky svým vynikajícím vlastnostem nejmodernější způsob, kterým se lze k 
internetu připojit. Optické připojení vyniká nad ostatními způsoby zejména vysokou přenosovou rychlostí, která v budoucnu bude dále růst, 
neomezeným množstvím přenesených dat, velmi nízkou latencí (zpožděním) a vysokou stabilitou. 
Jedná se o služby nabízené domácnostem v bytových domech připojených OPTICKÝM KABELEM, ve kterých je rozvedena počítačová 
síť UNET do jednotlivých bytů.  
 
Zahrnuje:  - instalaci účastnické zásuvky v bytě v prostoru za vstupními dveřmi a to: 

a) ZDARMA – v rámci hromadné instalace (na základě oslovení našimi pracovníky) 
b) za poplatek 1.000,- Kč (bez DPH) v případě dodatečné individuální objednávky 

- servis linky celou po dobu provozu ZDARMA 
- přidělení jedné statické veřejné IP adresy ZDARMA 
- 50 E-mail schránek velikosti 100 MB s možností správy uživatelem, umístění WWW stránek (10 MB) 
- přístup na zákaznické www stránky s přehledem přenesených dat, detailními grafy a vyúčtováním služeb 
- přidělení jedné statické veřejné IP adresy 

 
Výhody:         - rychlost internetu je vyšší než konkurenční produkty (ADSL) 
  - sdílení (agregace) je maximálně 1:5 
                       - vždy lepší ceny než samostatné připojení, garantovaná cena při smlouvě na dobu určitou  
                - bezproblémové použití internetové telefonie 
  - u tarifů není uplatňována FUP (Fair User Policy) 

 

 
 Ceník služby při platbě paušálu měsíčně dopředu: 

 

Neměřené linky  
(neomezená data) 

Měsíční paušál při smlouvě na  Aktivace při smlouvě na 

12 měsíců 36 měsíců 60 měsíců 12 měsíců 36/60 měsíců 

CITY Opti 
5120/1024 kb/s 451,- 384,- 325,- 

0,- 0,- CITY Opti 
51200/10240 kb/s 603,- 512,- 434,- 

CITY Opti 
102400/20480 kb/s 753,- 640,- 543,- 

 

Ceník služby při platbě paušálu ročně dopředu: 

Neměřené linky  
(neomezená data) 

Měsíční paušál při smlouvě na  Aktivace při smlouvě na 

12 měsíců 36 měsíců 60 měsíců 12 měsíců 36/60 měsíců 

CITY Opti 
5120/1024 kb/s 414,- 352,- 299,- 

0,- 0,- CITY Opti 
51200/10240 kb/s 533,- 469,- 399,- 

CITY Opti 
102400/20480 kb/s 690,- 587,- 499,- 

 

Ostatní poplatky    
Změna smlouvy - navýšení měsíčního paušálu 0,- Ostatní smluvní změny 605,- Zasílání faktury e-mailem 0,- Zasílání faktury poštou 21,- 

      Způsob platby paušálu: měsíčně inkaso, SIPO, ročně dopředu převodním příkazem nebo hotově.  

 


