CENÍK Služby Internet@ValachNet.cz , kvalita: Standardní
na optické síti ValachNet v lokalitě Rožnov pod Radhoštěm
technologie GEPON, topologie FttB – datová zásuvka RJ-45
Následující informace jsou platné od 1.7.2019 (v.28)

Tarif J.D.Ch. = „Jak Dlúho Chceš …“ = Neomezené připojení (čas i objem komunikace)
II. generace tarifu, Úroveň kvality služby: Standardní 1)
Název rychlostní
úrovně

Maximální rychlost
2
z/do Internetu )
(inzerovaná)
3

Cena ) včetně DPH
- SLEVA SML24
= 3x poplatek

- předplatné roční
= 12x poplatek

- předplatné půlroční
= 6x poplatek

- předplatné kvartální
= 3x poplatek

- předplatné měsíční
= 1x poplatek
Kód služby ve smlouvě

“Pro Telefon II
na Optice –
VOJPujeme
ZADARMO!“

„Dijetka II
na Optice“

„Běžná II
na Optice“

„Svižná II
na Optice“

„Frkot II
na Optice“

0,250 / 0,250
Mb/s

50/15 Mb/s

100/25 Mb/s

200/50 Mb/s

300/100 Mb/s

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,-

-

314,-

-

441,-

-

637,-

72,-

71,-

250,-

245,-

320,-

314,-

450,-

441,-

650,-

637,-

97,-

95,-

275,-

270,-

345,-

339,-

475,-

466,-

675,-

662,-

122,-

120,-

300,-

294,-

370,-

363,-

500,-

490,-

700,-

686,-

172,-

169,-

350,-

343,-

420,-

412,-

550,-

539,-

750,-

735,-

705.0x, 725.0x, 735.0x

705.9x, 725.9x, 735.9x

725.5x, 735.5x

705.6x, 725.6x, 735.6x

705.7x, 725.7x, 735.7x

1

) Popis úrovní kvality služby Standardní, Zvýšená, … najdete v příloze „Specifikace Služby Internet@ValachNet.cz“

2

) Rychlost komunikace může poklesnout ve výjimečných případech např. v případě přepojení na záložní konektivitu, při detekci
šíření závadného obsahu (VIRů, SPAMu, apod.). Běžně dostupná rychlost v denním průměru (za 24 hod.): 95% maximální
rychlosti. Minimální garantovaná rychlost: 20% maximální rychlosti. Více ve „Specifikaci Služby Internet@ValachNet.cz“ .
3

) Výše ceny je uvedena v přepočtu za 1 měsíc a je určena naším systémem slev a výhod:
• 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
• Při zavedení předplatného na kalendářní kvartál s úvazkem na 24 měsíců a platbou na základě souhlasu s inkasem/SIPO
(včetně období v rámci věrnostního programu) je přiznána „SLEVA SML24“ = úspora 100,- Kč každý měsíc!!!
• Při zavedení předplatného na kalendářní kvartál/půlrok/rok je přiznána „SLEVA PP“:
• při kvartálu = úspora 50,- Kč každý měsíc
• při pololetí = úspora 75,- Kč každý měsíc
• při periodě 1 rok = úspora 100,- Kč každý měsíc!!!
• Volbou předplatného (SLEVA PP), 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.
• SLEVA PP a SLEVA IK lze kombinovat.
Jeden příklad za všechny: Pro rychlostní úroveň „Běžná-II na Optice…“ při ročním předplatném 12x 320,- Kč (3.840,- Kč) navíc se
slevou 2% v případě inkasní platby lze minimalizovat paušální poplatek na 314,- Kč v přepočtu na jeden měsíc.
Pomůžeme Vám s výběrem rychlostní úrovně, vysvětlíme úrovně kvality našich služeb – kontakty jsou na další straně –
pro přehled jsme na www.valachnet.cz/aplikace vystavili náročnost vybraných aplikací na kvalitu Internetu.

PŘIPOJENÍ K SÍTI
KONTAKTY

CENÍK DOPLŇKOVÝCH SLUŽEB
BALÍČKY SLUŽEB S INTERNETEM

CENÍK Služby Internet@ValachNet.cz přes síť FttB, ceny uvedeny včetně DPH

přejděte na další stranu
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Připojení k síti
Přípojka je zakončena v odběrném místě datovou zásuvkou (konektor RJ-45) s rozhraním Ethernet, ke kterému se připojují
koncová zařízení Uživatele. Detailní popis najdete v příloze „Specifikace Služby Internet@ValachNet.cz“.
Nabídka koncových zařízení / materiálu
Cena prodej
Sklad
502.44
Domácí WIFI-router TP Link TL-WR841N, záruka 36 měsíců
600,- Kč
502.44
Domácí WIFI-router TP Link TL-WR841N s nastavením, záruka 36 měsíců
700,- Kč
518.10
Náhradní patch kabel ethernet UTP, 2m
34,- Kč

Ceník doplňkových služeb
Detailní popis způsobů připojení k síti včetně jejich vlastností najdete v příloze „Specifikace Služby Internet@ValachNet.cz“.
Popis
Cena v Kč za

Výchozí způsob připojení

měsíc

celý
kvartál

celé
pololetí

celý
rok

SML24kvartál

0,-

0,-

0,-

0,-

0,-

Kód ve
sml.

---

V čase stálá jedna veřejná IP adresa (FIX-IP)

1x 25,-

3x 25,-

5x 25,-

10x 25,-

3x 21,-

Virtuální hraniční router (VHR) + IPv4 (sub./30) + IPv6 (sub./64)

1x 300,-

3x 300,-

5x 300,-

10x 300,-

3x 250,-

Hraniční router (HR), 5xGbE + IPv4 (sub./30) + IPv6 (sub./64)

1x 685,-

3x 635,-

6x 610,-

12x 585,-

3x 585,-

702.4x
722.4x
702.3x
722.3x
702.2x
722.2x

25,-

Na dotaz
Vyžádejte si příslušný ceník
75,150,300,-

---

701.20

Rozšíření bloku IPv4 i IPv6
Dodávka služeb v kvalitě Zvýšená
4
Dočasné přerušení služby Internet )
4

) Službu Internet je možné plánovaně dočasně přerušit (s výjimkou služby se smluvním závazkem nebo zvýhodněných v rámci věrnostního
programu) po podání žádosti Uživatelem a po následné dohodě s Poskytovatelem. 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.

INTERNET + TELEVIZE (včetně chytré televize FixProTV … zkusit.fixprotv.cz na 30 dní zdarma)
(1) Na jedné smlouvě
INTERNET + TELEVIZI,
společné zúčtovací období
Podle rychlosti Internetu:
„Dijetka II …“
„Běžná II …“
„Svižná II …“
„Frkot II …“
„Pro Telefon II …“

(2) Získáte slevu z ceny
nejdražšího televizního
programového balíčku,
který jste si objednali:
až 10,- Kč/měs.
až 40,- Kč/měs.
až 90,- Kč/měs.
až 200,- Kč/měs.
až 5,- Kč/měs.

(3) Můžete mít provoz
2. až 4. karty CONAX
v domácnosti

(4) Můžete mít k dispozici Chytrou televizi
FixProTV druhá obrazovka za zvýhodněnou cenu

Zdarma

jen za 10,- Kč/měs.

(běžná cena 60,- Kč/měs.)

(běžná cena 47,- Kč/měs.)

60,- Kč/měs.

služba není technicky k dispozici

Služba FixProTV využívá část přenosové kapacity služby Internet. Více viz Ceník služby Televize@ValachNet.cz .

INTERNET + TELEFON ( www.vojp.cz )
(1) Měsíční paušál 0,- Kč,
tarifikace 1 +1 sekunda,
veřejné telefonní číslo
např. 571 xxx xxx

(2) Volání v ČR (Kč/min.)
pevná mimo špičku 0,30
Pevná ve spičce 0,59
Na mobil 0,99

(3) Volání do většiny
zahraničních destinací od
0,20 do 2,50 Kč/min.

(4) Volání v rámci sítě VOJP.cz a dalších
partnerů je ZADARMO. Více informací na
www.vojp.cz .

Služba VOJP.cz využívá část přenosové kapacity služby Internet. Více viz Ceník služby Telefon@ValachNet.cz .

INTERNET + HOSTING ( WebHosting – WWW stránky, MailHosting – WebMail, POP3, IMAP, SMTP )
V ceně tarifu Internetu je služba WebHosting START. Více informací viz ceník služby Hosting@ValachNet.cz .

KONTAKTNÍ MÍSTO
TKR Jašek, s.r.o., Nádražní 628,
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Po, St: 8-11, 12-17 hod
Út, Čt: 8-11, 12-15 hod
Pá, So, Ne, svátky: zavřeno

KONTAKT

PORUCHOVÁ SLUŽBA

WWW: www.valachnet.cz

Telefon: 571 115 225

Email: muj@valachnet.cz

Po-Ne: 8:00 až 20:00 hod
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