CENÍK (INFO-list) Internet@ValachNet.cz
na optické síti ValachNet v lokalitě Rožnov pod Radhoštěm
Optická síť – FttB
Komunikace se sítí Internet bez kompromisů.
Následující informace jsou platné od 1.1.2015 (v.25)

Tarif J.D.Ch. = „Jak Dlúho Chceš …“ = Neomezené připojení k síti Internet
Úroveň tarifu
Kód
Maximální rychlost
z/do Internetu 2)
Objem komunikace
Délka připojení k síti
Cena1) včetně DPH
- SLEVA SML24
= 3x poplatek

- předplatné roční
= 12x poplatek

- předplatné půlroční
= 6x poplatek

- předplatné kvartální
= 3x poplatek

- předplatné měsíční
= 1x poplatek

“Pro Telefon
na Optice –
VOJPujeme
ZADARMO!“

„Dijetka
„Svižná
„Frkot
„Běžná
na Optice…“ na Optice..“ na Optice…“ na Optice…“

705.x0, 725.0x, 735.0x

705.x9, 725.9x, 735.9x

705.x6, 725.6x, 735.6x

705.x7, 725.7x, 735.7x

705.x1, 725.1x, 735.1x

250 / 250

50 000 / 5 000

100 000 / 10 000

100 000 / 50 000

kb/s

kb/s

kb/s

kb/s

200 000 / 100 000
kb/s

Neomezeně
Neomezeně

Neomezeně
Neomezeně

Neomezeně
Neomezeně

Neomezeně
Neomezeně

Neomezeně
Neomezeně

bez
slevy IK

Včetně
slevy IK

bez
slevy IK

včetně
slevy IK

bez
slevy IK

včetně
slevy IK

bez
slevy IK

včetně
slevy IK

bez
slevy IK

včetně
slevy IK

-

71,-

-

245,-

-

441,-

-

637,-

-

931,-

72,-

71,-

250,-

245,-

450,-

441,-

650,-

637,-

950,-

931,-

97,-

95,-

275,-

270,-

475,-

466,-

675,-

662,-

975,-

956,-

122,-

120,-

300,-

294,-

500,-

490,-

700,-

686,-

1.000,-

980,-

172,-

169,-

350,-

343,-

550,-

539,-

750,-

735,-

1.050,-

1.029,-

Vysvětlivky k tabulce:
1
) Výše ceny je proměnlivá podle periody a způsobu platby za služby a je určena naším systémem slev a výhod:
• při zavedení předplatného na rok/půlrok/kvartál je přiznána „SLEVA PP“:
• předplatné na kalendářní kvartál = úspora 50,- Kč každý měsíc
• předplatné na kalendářní pololetí = úspora 75,- Kč každý měsíc
• předplatné na kalendářní rok = úspora 100,- Kč každý měsíc !!!
• při zavedení předplatného na kalendářní kvartál s úvazkem na 24 měsíců s prolongací „SLEVA SML24“ = úspora 100,- Kč
každý měsíc !!!
• Volbou předplatného (s výjimkou SLEVA SML24), nevzniká žádný závazek k odběru služeb! Zůstáváte stále
svobodným uživatelem, žádné upisování se na dobu určitou! Změna periody platby za služby je možná kdykoliv i
v průběhu předplaceného období k prvnímu dni měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém jste se s námi dohodli na
změně. Změnou periody platby za služby uživatel přijde pouze o přiznanou slevu.
• Další výhodou předplatného je jistota zafixování výše ceny za služby na dobu až jednoho roku.
• Výši paušálního poplatku lze snížit o 2% v případě, že poskytnete naší společnosti inkasní právo z Vašeho bankovního účtu
nebo inkasní právo z Vašeho SIPO = SLEVA IK
• SLEVA PP a SLEVU IK lze kombinovat u tarifu „Jak Dlúho Chceš…“ dle Vašeho přání.
Jeden příklad za všechny: u „Jak Dlúho Chceš…“ ~ úroveň „Běžná na Optice…“ předplacený kalendářní roční poplatek 12x
450,- Kč (5.400,- Kč) navíc se slevou 2% v případě inkasní platby lze minimalizovat paušální poplatek na 441,- Kč včetně DPH
v přepočtu na jeden měsíc.
2

) Rychlost komunikace může poklesnout ve výjimečných případech (agregace rychlosti 1:8) např. v případě přepojení na záložní
konektivitu, při detekci šíření závadného obsahu jako SPAMu, apod. .

Úhrady za Služby je možné provádět na základě daňového dokladu-faktury (FAKTURA) nebo použitím kreditního systému
úhrad Služeb (KREDIT) na základě platebního předpisu.
Smlouva se sepisuje na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 kalendářní měsíc nebo na dobu určitou 24 měsíců s prolongací
(v případě SLEVA SML24).

AKČNÍ NABÍDKA 2015 !!!
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Připojení a aktivace služby
Zvolte si výši připojovacího + aktivačního poplatku. Pro nové uživatele sítě ValachNet se stávající přípojkou kabelové
televize platí nová nabídka: Expres připojení do 5 pracovních dnů … Běžné připojení do 10 pracovních

dnů ... Sleva 2.000,- Kč na připojení při podpisu smlouvy s úvazkem na 3 měsíce (SML03) …
Připojení za 1,- Kč při podepsání smlouvy s úvazkem na 24 měsíců (SML24).
Konkrétní ceny včetně poskytovaných slev jsou uvedeny v ceníku viz. tabulka na straně 3.
Připojení k síti ValachNet typu OPTICKÝ DATOVÝ UZEL představuje: přívod UTP datovou kabeláží přes obvodovou zeď bytu až po
nejbližší účastnickou zásuvku kabelové televize nejčastěji ve stejné trase s koaxiálním kabelem přípojky kabelové televize (lze dohodnout jinak)
+ datová zásuvka + propojovací UTP kabel délky až 10 m mezi datovou zásuvkou a počítačem. Nad rámec jednorázových poplatků mohou, ale
nemusí být, účtovány delší propojovací kabely, uložení kabelů, průrazy zdmi apod. dle konkrétní situace v místě instalace.
Aktivační poplatek (účet na ValachNet) představuje: vytvoření účtu uživatele, nastavení PC (web, email).

AKČNÍ NABÍDKY za 1,- + 1,- Kč na připojení k OPTICKÉ SÍTI pro rok 2015 se plánují pro
dosud nenapojené bytové domy individuálně!!! Informujte se.
Základní charakteristika
Datové služby jsou poskytovány prostřednictvím optické sítě, na kterou jsou v jednotlivých domech napojeny datové uzly. Datový
uzel je lokální počítačová síť LAN vytvořena strukturovanou kabeláží UTP, která je nově vybudována v objektu – bytovém domě nebo
podnikatelském centru. Hlavní výhodou připojení přes optický datový uzel jsou nadčasové rychlosti připojení, výborná připravenost pro
budoucí zrychlování, vynikající stabilita připojení a díky optickým kabelům zcela bezkonkurenční odolnost proti rušení.
Každá bytová či firemní přípojka je připojena na port 100 Mb/s v datovém uzlu. Datový uzel je propojen 1000 Mb/s okruhem do
optické sítě. Optické datové uzly se zřizují v objektech, které jsou dosažitelné páteřní optickou sítí. Na konkrétní č.p. se informujte.
Na Optickém datovém uzlu lze zpřístupnit jeden paušálový tarif:
Tarif „Jak Dlúho Chceš …“ je nabízen v 5 rychlostních úrovních: „Dijetka na Optice …“, „Běžná na Optice …“, „Svižná na Optice
…“, „Frkot na Optice …“ a „Telefon na Optice – VOJPujeme ZADARMO!“. Je charakteristický tím, že zde nejsou žádná časová omezení,
tedy žádný stres, po celý den (24 hodin) je přístup ke službě za stejných podmínek, žádná omezení z pohledu objemu komunikace. U tohoto
tarifu může být proměnlivá přístupová rychlost (agregace provozu). Pro přístup do Internetu je v ceně tarifu jedna veřejná IP adresa.

Co získáte dál, stanete-li se uživatelem ValachNetu:
• dostupnost služby 24 hodin denně, 365 dní v roce. Na cenu tarifu nemá vliv, jestli Službu využíváte ve dne či v noci, žádná
časová omezení.
• hlášení technických problémů možné 7 dní v týdnu Po - Ne, od 8:00 do 20:00 hodin
•

•

•

1x IP adresa dynamicky přidělovaná DHCP serverem: 1x veřejná (Public IP/Public IP+). IP adresa je uživateli zapůjčena. Přidělení IP
adresy DHCP serverem je povinné. Je možné využít doplňkové služby „Fixní veřejná IP adresa“ (Public IP+), viz. část Doplňkové služby.
WebHosting START: 1x e-mail schránka – vaše_jméno@valachnet.cz s kapacitou pro příchozí poštu 50MB, možnost rozšíření až na
500MB v ceně tarifu. K této schránce možno bezplatně přiřadit až 10 poštovních adres (tzv. alias), přístup ke schránce prostřednictvím
protokolů POP3, IMAP, popř. šifrovaných variant POP3s, IMAPs nebo pomocí webového rozhraní WebMail (přehledný, reklamou
nezatížený portál s mnoha možnostmi), základní Anti-Virové zabezpečení a Anti-Spam filtrace a služby poštovního serveru SMTP pro
odesílání pošty.
WebHosting START: 1x pro Vaši WWW prezentaci v síti Internet – www.valachnet.cz/~vaše_jméno o velikosti 50MB, možnost rozšíření
prostoru až na 500MB v ceně tarifu. Možnost bezplatně definovat až 5 adres (tzv. web alias), pro správu WWW prostoru – FTP
přístup/web. rozhraní WebDisk. Tento prostor je sdílen pro potřeby aplikace WebMail.

Doplňkové služby
Aktivace služby „Fixní veřejná IP adresa“ (Public IP+): Tato služba zajišťuje neměnnou veřejnou IP adresu po dobu, než je nutné
z technických důvodů na straně poskytovatele služby přistoupit ke změně. Změna IP adresy se provádí jako plánovaná změna technických
parametrů služby s oznámením uživateli minimálně 7 dní dopředu. Fixní veřejná IP adresa je taktéž povinně přidělována DHCP serverem. Cena
této služby je uvedena v ceníku doplňkových služeb (kód 710.20).
Dočasné přerušení služby Internet: Službu lze plánovaně dočasně přerušit (s výjimkou služby dle SML24) odesláním žádosti
emailem, pozemní poštou k poslednímu dni aktuálního kalendářního měsíce, přičemž smlouva o poskytovaných službách zůstává v platnosti,
pouze nejsou účtovány obvyklé provozní poplatky. Doplňková služba WebHosting START zůstává funkční. Za opětovnou aktivaci služby jsou
účtovány poplatky dle ceníku doplňkových služeb (kód 701.20). Poplatek za opětovnou aktivaci Služby nezahrnuje žádné zásahy na straně
Uživatele v Odběrném místě. Opětovná aktivace Služby je možná v případě, pokud nejsou evidovány nedoplatky Uživatele vůči Poskytovateli
Služby. Nedojde-li k opětovné aktivaci služby do 12 měsíců od dočasného přerušení, smlouva na poskytování služeb včetně služeb doplňkových
zaniká.

Ukončení odběru Služby ze strany Uživatele před uplynutím dohodnuté doby trvání Smlouvy (užívání Služby)
Uživatel bere na vědomí skutečnost, že Poskytovatel je oprávněn doúčtovat Uživateli při předčasném ukončení Smlouvy uzavřené
na dobu určitou veškeré jednorázové slevy poskytnuté v souvislosti s aktivací Přijímacího zařízení nebo Služby a měsíční paušály
(poplatky) zbývající do konce sjednané doby trvání smlouvy a to až do výše 20% z celkového součtu slev a paušálů (poplatků). V
případě slevy poskytnuté na nákup Přijímacího zařízení nebo slevy na montážním materiálu či montážních pracích je
Poskytovatel oprávněn tuto slevu doúčtovat v plné výši.
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Ceník dalších poplatků, doplňkových služeb, smluvních pokut

KREDIT

Kód
701.21
701.11
701.70
701.76
701.78
701.73
710.20
701.20

701.31

FAKTURA

--021.01
021.02
701.32,
701.18
701.33,
701.17
091.21
091.25
741.70
781.15
-------

Popis
Aktivační poplatek účtu na ValachNet
Aktivační poplatek účtu na ValachNet při SML24 (po slevě 49,- Kč)
Zřízení odběrného místa na síti ValachNet - datový uzel FttB - smlouva na dobu neurčitou
Zřízení odběrného místa na síti ValachNet - datový uzel FttB - při SML03 (po slevě 2.000,- Kč)
Zřízení odběrného místa na síti ValachNet - datový uzel FttB - při SML24 (po slevě 2.499,- Kč)
Příplatek za expresní zřízení odběrného místa na síti ValachNet - datový uzel FttB
Aktivace služby „Fixní veřejná IP adresa“ (Public IP+)
Dočasné přerušení Služby Internet – plánované Uživatelem, max. po dobu 12 měsíců, opětovná
aktivace nejpozději do 2 pracovních dnů od úhrady poplatku.
Provoz Služby Internet v ochranné lhůtě (kreditní systém)
Poplatek je automaticky zařazen do platebního předpisu v případě nedostatečného kreditu po uplynutí
ochranné lhůty. Ochranná lhůta trvá prvních 7 dní v měsíci, kdy v jejím průběhu nastává omezení Služby
Internet z důvodu nedostatečné výše finančních prostředků na kreditním účtu (nedostatečný kredit). Současně
s touto službou je zařazena do platebního předpisu také služba kód 701.32 (popř. také služba kód 701.33)

Smluvní pokuta za každý započatý den po termínu splatnosti dokladu „Platební předpis“
Smluvní pokuta při Opětovné aktivaci Služby Internet, která nastala z důvodu nedodržení
náhradního termínu splatnosti daňového dokladu – faktury
Tato smluvní pokuta je naúčtována současně se službou kód 701.18 (popř. také služba kód 701.17)

Smluvní pokuta za každý započatý den po termínu splatnosti daňového dokladu – faktury
Opětovná aktivace Služby Internet do 3 měsíců včetně po přerušení Služby Internet z důvodů viz.
Všeobecné podmínky bod 4.8.1 b),c),d),e)
Opětovná aktivace Služby Internet – Příplatek, po uplynutí více jak 3 měsíců od přerušení Služby
Internet z důvodů viz. Všeobecné podmínky bod 4.8.1 b),c),d),e)
Uživatel umožní, aby Službu užívala jiná osoba mimo odběrné místo bez vědomí Poskytovatele
(smluvní pokuta – blíže viz. Všeobecné podmínky bod 4.5.1)
Uživatel ohrozil funkčnost sítě Poskytovatele nebo dalších osob (smluvní pokuta – blíže viz.
Všeobecné podmínky bod 4.5.2 d) )
Komunikace pozemní poštou jako obyčejné psaní za každý doklad s fakturovanou částkou nižší než
1.000,- Kč
Zaslání upomínky o zpožděné platbě za každou zásilku v případě komunikace pozemní poštou
Základní servisní zásah v odběrném místě/předávacím bodě (nezahrnuje cestovné ani materiál),
účtuje se započatá hodina práce, zvýhodněná cena pro zákazníky se Smlouvou
Odborná servisní činnost na OS / switch / router / VoIP i vzdáleným způsobem (nezahrnuje
cestovné ani materiál), zvýhodněná cena pro zákazníky se Smlouvou
Cestovné – osobní automobil, cena za započatý km jízdy z nejbližšího servisního centra
Poskytovatele (Rožnov pod Radhoštěm)

Cena
50,1,2.500,500,1,1.000,100,25,Kč/měs.

50,-

0,- Kč/den
300,Kč/faktura
5,- Kč/den
100,300,10.000,3.000,25,Kč/doklad
60,Kč/zásilka
387,Kč/hod.
629,Kč/hod.
12,10
Kč/km

Otevírají se další možnosti
VOJPujme si ZADARMO! Telefonujte do celého světa za minimální ceny. Připojením k síti ValachNet se Vám otevírá možnost
využití služby Telefon@ValachNet.cz . Můžete získat veřejné telefonní číslo 571 xxx xxx s nulovým měsíčním paušálem a telefonovat a
telefonovat a telefonovat … v rámci sítě VOJP a jejich partnerů zcela ZADARMO! Další informace Vám rádi zašleme emailem, nebo
navštivte www.vojp.cz .
Vytvořte si balíček služeb INTERNET + TELEVIZE a získejte další SLEVY ! – www.valachnet.cz .

VŠECHNY CENY UVEDENY VČETNĚ DPH !!! pokud není výslovně uvedeno jinak.
Jakékoliv Vaše dotazy či komentáře vítáme na adrese Internet@ValachNet.cz nebo na telefonních
pevná: 571 115 225 (VOJPujte zadarmo), mobilní brány: 602 759 727, 603 777 762, 777 655 844,
osobně na adrese Nádražní 628 (býv. Lidový dům), Rožnov p.R.
Informace poskytujeme na výše uvedených telefonních číslech, případně osobně v pracovních dnech:
Po, St 8-11 12-17 hod. | Út, Čt 8-11 12-15 hod. | Pá zavřeno – sanitární den | So, Ne zavřeno
Poruchová služba je dostupná na telefonních linkách denně od 8 do 20 hod.

číslech:

ValachNet – a máte v hrsti celý svět.
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