
 

 

Ceník konektivity k internetu 
platný od 1. 1. 2021 

připojení MOTOROLA Canopy 

• Vysoká stabilita 

• Integrovaný router pro zapojení více počítačů na internet 

• Vysoká odolnost proti povětrnostním vlivům 

• Kompaktní a lehký design 

rychlost v Mbps (Download/Upload) měsíčně měs. při roční platbě 

2/0.5 * 199,- 199,- 

4/1 299,- 269,- 

8/2 399,- 359,- 
 

instalace (při smlouvě na 36 měsíců)  0,- Kč 

* u tohoto tarifu je cena za instalaci 1998,- Kč s DPH, smlouva je na 36měs. a dále s výpovědní lhůtou 2 měsíce. 

ePMP1000 

Platforma ePMP1000 je dalším nástupcem outdoorové řady Canopy umožňující 

rychlost až 155Mbps reálně: 80Mbps! Instalační poplatek za výměnu na novou 

platformu je jednorázově 2000,- Kč s DPH! 

rychlost v Mbps (Download/Upload) měsíčně měs. při roční platbě 

Hustopeče, Starovice, Uherčice: 11/2 299,- 269,- 

Hustopeče, Starovice, Uherčice: 22/3,5 399,- 359,- 

Hustopeče, Starovice, Uherčice: 33/5,5 589,- 490,- 

Hustopeče, Starovice, Uherčice: 44/7 dohodou dohodou 

Instalační poplatek  2000,- Kč 

 

ePMP3000 - (Uherčice, Hustopeče - omezeně) 
rychlost v Mbps (Download/Upload) měsíčně měs. při roční platbě 

Hustopeče, Uherčice: 22/3,5 299,- 269,- 

Hustopeče, Uherčice: 44/7 399,- 359,- 

Hustopeče, Uherčice: 66/11 589,- 490,- 

Instalační poplatek  2000,- Kč 

ZDARMA - veřejná IP adresa!                                                    Ceny jsou uvedeny včetně DPH! 

 



 

 

Ceník služeb spojených s poskytováním 

internetu 
• Připojení Odběrného místa k internetovým službám    …2000,- 

o jedná se o připojení antény a natažení rozvodu k hlavnímu routeru 

• Nastavení wifirouteru či AP        …300,- 

• Instalace vnitřních rozvodů v Odběrném místě internetové služby …dle rozsahu rozvodů 

• Opětovné uvedení internetové služby do provozu     …200,- 

• Administrativní poplatek za zřízení VoIP služby na zařízení uživatele  …200,- 

• Uživatel umožní, aby Službu užívala jiná osoba bez vědomí Poskytovatele …5000,- 

o VOP, bod 2.7.3.2. odstavec b) 

• Uživatele ohrožujete funkčnost, bezpečnost a integritu sítě Poskytovatele anebo sítě dalších 

osob           …10000,- 

o VOP, bod 2.7.3.2. odstavec c) 

 

Ceny jsou uvedeny včetně DPH! 


