
Ceník služeb elektronických komunikací
Internet

Služby Firma

Připojení pro firemní zákazníky     

Služba Minimální nabízená úroveň
kvality

Download/Upload

Garantovaná linka SLA Cena/měsíc
Typ služby: Popis:

Firma Standard mini Internet 6/6 - - 200 Kč

Firma Standard Internet 8/8 - - 250 Kč

Firma Standard plus Internet 10/10 - - 300 Kč

Firma Special Internet 12/12 - - 350 Kč

Firma Sprint Internet 15/15 - - 400 Kč

Firma Standard N10 Internet 18/18 3/3 - 550 Kč

Firma Special N20 Internet 25/25 5/5 - 700 Kč

Firma Sprint N30 Internet 35/35 5/5 - 900 Kč

Firma Sprint N50 Internet 55/55 5/5 - 1200 Kč
bezdrátová technologie připojení, rychlost je vyjádřena v Mbit/s: Download(k uživateli)/Upload(od uživatele) pro přenos ethernetových rámců na vnitřní síti Spolnet, minimální nabízená úroveň 
kvality je zároveň maximální a inzerovaná rychlost, aktuální dostupnost lze ověřit na Zákaznickém centru 222 559 556.

Garantovaná připojení
Garantované služby
jsou navrhována na míru danému zákazníkovi, ceny jsou stanoveny individuálně dle použité technologie, řešení trasy, délky smlouvy a zvoleného 
typu SLA. 



Instalace připojení služby elektronických komunikací

Připojení k síti bezdrátovým koncovým zařízením v pásmu 5Ghz

Doba trvání smlouvy Specifikace
Cena instalace připojení
vč. materiálu uvedeného

ve specifikaci 

neurčitá Vedení ke koncovému zařízení od jeho napájení: utp kabel cat.5e
venkovní do 30m, 2ks konektor RJ45, 1ks krytka RJ45, drobný

materiál vč. anténní konzole. V ceně jsou 2hod. instalačních prací vč.
dopravy.  Koncové zařízení je zapůjčeno po dobu platnosti smlouvy.

Služby a materiál nad tento rámec jsou počítány dle aktuálních ceníků
poskytovatele.

1500 Kč

12 měsíců 1000 Kč

24 měsíců zdarma

Připojení k síti kabelovým vedením

Doba trvání smlouvy Specifikace Cena instalace připojení 

neurčitá Bez materiálu a montáže techniků v místě připojení na již zřízené
datové rozvody pro připojení do sítě 

500 Kč

12 měsíců zdarma

Servisní poplatky

Servisní zásah  dle platného Ceníku servisních prací viz. www.popeservis.c  z  

Služba přidělení veřejné IP

1 IP adresa zdarma pro služby Firma a  Garantované služby 

2 a více IP adres
cena individuálně stanovena pro služby Firma a 
Garantované služby v rámci speciálních nabídek

Veškeré ceny v tomto ceníku jsou uvedeny bez DPH a jsou platné od 1.1.2019

http://www.spolnet.cz/www.popeservis.cz
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