
CENÍK PŘIPOJENÍ 

Pásmo 802.11 a/n/ac: 

Označení tarifu 

(down/up) Mbit 

Běžná rychlost 

(down/up) Mbit 

Min. rychlost 

(down/up) Mbit 
Měsiční platba Čtvrtletní platba Půlroční platba Roční platba 

15 / 5 9 / 3 4,5 / 1,5 275,- 275,- 275,- 275,- 

30 / 15 18 / 9 9 / 4,5 350,- 343,- 333,- 312,- 

40 / 15 24 / 9 12 / 4,5 420,- 412,- 399,- 374,- 

50 / 15 30 / 9 15 / 4,5 510,- 500,- 485,- 454,- 

 

• Tento ceník je platný od 1.7.2021 a nahrazuje všechny dříve nabízené rychlostní tarify. 

• Maximální rychlost stahování a odesílání dat odpovídá současně označení tarifu, tj. tarif s označením 15/5 má 

maximální rychlost stahování dat 15 Mbit a maximální rychlost odesílání dat 5 Mbit. Běžná rychlost stahování dat 

se pohybuje u tarifu s označením 15/5 na hodnotě 9 Mbit a odesílání dat na hodnotě 3 Mbit. 

• IPTV televize je pro všechny registrace zpoplatněna dle aktuálního ceníku společnosti sledovanitv s.r.o. (cca 45 až 

100 kč za jednu registraci základního balíčku). Cena je hrazena za každý měsíc. Jedna registrace jde použít 

současně pro 2 TV - 2 x settopbox nebo 2 x smartTV (LG, Samsung, Philips), popř. jejich kombinace. U nejnižšího 

tarifu je hrazena plná cena dle ceníku sledovanitv s.r.o. 

• Individuální tarify dle požadavku uživatele. 

 

Nově nabízené rychlosti - zkušební provoz ve vybraných lokalitách - pásmo Microwave 60G: 

Označení tarifu 

(down/up) Mbit 

Běžná rychlost 

(down/up) Mbit 

Min. rychlost 

(down/up) Mbit 
Měsiční platba Čtvrtletní platba Půlroční platba Roční platba 

50 / 25 30 / 15 15 / 7,5 350,- 343,- 333,- 312,- 

100 / 25 60 / 15 30 / 7,5 620,- 608,- 589,- 552,- 

 
• Tento ceník je platný od 1.7.2021. 

• Maximální rychlost stahování a odesílání dat odpovídá současně označení tarifu, tj. tarif s označením 50/25 má 

maximální rychlost stahování dat 50 Mbit a maximální rychlost odesílání dat 25 Mbit. Běžná rychlost stahování dat 

se se u tarifu 50/25 pohybuje na hodnotě 30 Mbit a odesílání dat na hodnotě 15 Mbit. 

• IPTV televize je pro všechny registrace zpoplatněna dle aktuálního ceníku společnosti sledovanitv s.r.o. (cca 45 až 

100 kč za jednu registraci základního balíčku). Cena je hrazena za každý měsíc. Jedna registrace jde použít současně 

pro 2 TV - 2 x settopbox nebo 2 x smartTV (LG, Samsung, Philips), popř. jejich kombinace. 

• Individuální tarify dle požadavku uživatele. 

• Tarify jsou dostupné zatím ve vybraných lokalitách Francovy Lhoty. 

 


