Pravidla výměn kabelových modemů pro léta 2017, 2018
Kabelový modem je možné vyměnit z důvodů:

došlo k poškození zařízení

majitel zařízení se rozhodl vyměnit
starší verzi 2.0 (model Cisco EPC 2100 nebo
Motorola SBV5120E) za nejmodernější verzi 3.0
(model Cisco EPC 3208, Motorola SB 6120E
nebo Cisco EPC 3212)

ZÁRUKA ?

Zařízení je v záruční době
Vydává se zařízení stejného typu
(pokud je skladem), jinak nejbližší vyšší
model.

Zařízení se považuje,
jakoby bylo po záruční době
Varianta 1 – bonus pro věrné uživatele s dobrou platební morálkou, kteří využívali
rychlostní úroveň tarifu:
Zařízení je po záruční době

„Běžná“ po dobu 24 měsíců nebo „Svižná“ po dobu 12 měsíců nebo
„Frkot“ po dobu 6 měsíců

Záruka je 24 měsíců od data výměny.
Výměnu v záruční době je možné
provést v případě, že zařízení není
mechanicky poškozeno nebo nedošlo
k jeho poškození vlivem živelné
události.

v uplynulých 24 měsících od data výměny. Za cenu 1,- Kč obdržíte model Cisco EPC
3212. Záruka je 24 měsíců od data výměny.
+ cena případného výjezdu
Varianta 2 – sepsání dodatku ke smlouvě s úpisem k tarifu1) :
„Dijetka“ na dobu min. 24 měsíců nebo „Běžná“ na 12 měsíců nebo
„Svižná“ na 6 měsíců nebo „Frkot“ na 3 měsíce
Za cenu 1,- Kč obdržíte model Cisco EPC3208, Motorola SB 6120E, Cisco EPC3212.
Záruka je 24 měsíců od data výměny.
+ cena případného výjezdu
Varianta 3 – bez úpisu.
Za dotovanou cenu 500,- Kč (běžná cena je 1.600,- Kč) obdrží model Cisco EPC
3208 nebo model Cisco EPC 3212 . Záruka je 24 měsíců od data výměny.
Smlouva na služby zůstává nezměněna.
+ cena případného výjezdu
Varianta 4 – repasované zařízení. Pokud to skladové zásoby umožní, lze za 1,- Kč
zakoupit model Cisco EPC 2100. Tato varianta je vhodná pro nenáročné uživatele,
např. s tarifem „Pro Telefon-VOJPujte ZADARMO“, případně „Dijetka“.
Záruka je omezena na 3 měsíce od data výměny.
+ cena případného výjezdu
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Vyvětlivky k tabulce:
1)

Sepsání dodatku ke smlouvě s úpisem tarifu se může krýt nebo částečně překrývat s již
uzavřenou smlouvou s úvazkem 24 měsíců na službu Internet s prolongací.

Další pravidla:
Mění se jen samotný kabelový modem a napájecí zdroj. Nové/repasované zařízení se stává vždy
majetkem uživatele. Původní zařízení předá uživatel zpět poskytovateli služeb (stává se majetkem
poskytovatele služeb).
Modem lze vyzvednout na kontaktním místě v Rožnově p.Radh., Nádražní 628 v běžné pracovní
době.
V případě výjezdu technika k instalaci nového modemu je účtován dotovaný paušální poplatek
240,-Kč (cena zahrnuje výjezd technika + zásah do 20 minut v místě instalace). Případná výměna
rozbočovače za datovou zásuvku probíhá při placeném výjezdu technika zdarma.
Cena náhradního napájecího zdroje ke kabelovému modemu je 350,- Kč. Záruka je 24 měsíců.
Původní napájecí zdroj předá uživatel zpět poskytovateli služeb (stává se majetkem poskytovatele
služeb).

TIP! :
Kabelový modem Cisco EPC 3212 je možné využít také pro levné telefonování kamkoliv do
celého světa nebo úplně zdarma v rámci hlasové služby VOJP a propojených partnerských operátorů.
Seznamte se s cenami na www.valachnet.cz . Účtujeme spravedlivě po první provolané sekundě dále po
sekundách. Aktivace hlasového portu za 500,- Kč jednorázově nebo za složení 1.500,- Kč kreditu, který
můžete celý protelefonovat.

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH.

V Rožnově pod Radhoštěm dne 11.10.2017 , verze 6.
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