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- ceník připojení Tarif HomeBasic – připojení 24 hodin denně, bez omezení času a přenesených dat. Tarif je určen jak pro
domácí tak firemní využití – surfování, mailování, stahování souborů. Zahrnuje veřejnou IP adresu, nižší
agregaci a e-mailovou adresu na doméně tynec.net nebo tynec.eu
Tarif HomeLite – připojení 24 hodin denně, s omezením přenesených dat na 5GB /20GB měsíčně.
Tarif je určen pro méně náročné domácí využití – surfování, mailování, stahování méně objemných souborů.
Neobsahuje veřejnou IP adresu a má vyšší agregaci.
Tarif

Měsíční platba

Čtvrtletní platba

Roční platba

HomeBasic

400,-Kč

1.200,-Kč

3.990,-Kč

HomeLite *

295,-Kč

- nelze -

2.990,-Kč

- jednorázové platby - cena WIFI nebo LAN přípojky**

1.990,- Kč

-

1.800,- Kč
1.800,- Kč
0,- Kč
540,- Kč

aktivace/reinstalace/stěhování
změna tarifu z HomeBasic na HomeLite
změna tarifu z HomeLite na HomeBasic
poplatek za servisní úkon technika (hodinová sazba)

- ostatní platby - dočasné přerušení provozu Internetových služeb na žádost uživatele

120,- Kč

(Uživatel má možnost požádat o dočasné přerušení Internetových služeb na dobu 1-3 kalendářní měsíce
a to maximálně jednou v kalendářním roce)

-

Opětná aktivace služby (pokud došlo k přerušení služby z důvodu dluhu uživatele)
Převod smlouvy
Přidělení veřejné IP adresy k tarifu HomeLite (měsíční paušální poplatek)
Poplatek za odeslání upomínky
Pokuta při prodlení s platbou za služby nebo jiných poplatků za každý měsíc prodlení
Vystavení, zaslání faktury

500,- Kč
200,- Kč
150,- Kč
50,- Kč
200,- Kč
20,- Kč

Tarif HomeLite - je určen pouze pro dománosti!
*

Limit přenesených dat je 5GB/měsíc při měsíční platbě a 20GB/měsíc při platbě na rok.
(po vyčerpání dojde k omezení přenosové rychlosti na 256/128 kb/s)

**

WIFI připojení obsahuje:
- 1ks univerzální bezdrátové zařízení pracující dle normy 802.11b nebo 802.11a
- 1ks držák zařízení
- Aktivaci
- Práci technika

LAN připojení obsahuje:
-

1ks zásuvku /konektor RJ45
1ks datový ethernet kabel
Aktivaci
Práci technika

Ceny uvedeny s DPH.
Ceník je platný od 1.1.2017
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