Ceník služeb platný od 1. května 2019
Internet pro domácnosti - základní tarify a náklady na instalaci
tarify

Rychlost připojení

cena

Zřizovací poplatek

100 Mbps
300 Mbps
700 Mbps
1000 Mbps
50 Mbps
90 Mbps

399 Kč / měsíc

500 Kč
500 Kč
500 Kč
500 Kč
500 Kč
500 Kč

INTERNET OPTIC 100M + TV MINI
INTERNET OPTIC 300M
INTERNET OPTIC 700M
INTERNET OPTIC 1000M
INTERNET WiFi 50M
INTERNET WiFi 90M

356 Kč / měsíc
499 Kč / měsíc
599 Kč / měsíc
356 Kč / měsíc
499 Kč / měsíc

Prověření signálu a možnosti připojení u zákazníka

zdarma

Uvedená rychlost je maximální a je každému účastníkovi nastavena zvlášť. V závislosti na vytížení sítě, může být rychlost ovlivněna aktuálním stavem. Garantovaná rychlost je stanovena jako
20% rychlosti maximální. Běžná rychlost je alespoň 90% rychlosti maximální. Tarify mají stejnou rychlost pro download a upload s vyjímkou tarifů INTERNET WIFI 50M a INTERNET WIFI 90M,
u nichž je rychlost upload 20 Mbps. Internetové připojení není časově ani datově omezeno.

IPTV tv.dozimont.cz
Programová nabídka obsahující více než 90 TV programů s výběrem programů v HD rozlišení, TV archivem, nahráváním pořadů a možnosti sledování na 4 zařízeních současně.
K dispozici je oplikace pro iOS/Android, set-top box pro klasické televizory a www rozhraní na adrese http://tv.dozimont.cz pro sledování TV na počítači a notebooku.
tarify a doplňkové programové balíčky

TV Dozimont - tarif MINI LITE *
TV Dozimont - tarif MINI
TV Dozimont - tarif RODINA MAX
Balíček HBO (HBO, HBO2, HBO3)
Balíček HBO + CINEMAX (HBO, HBO2, HBO3, CINEMAX, CINEMAX2)
TV průvodce + TV program
Nahrávání pořadů
TV archiv až 7 dní zpětně
Aplikace pro OS Android
Aplikace pro iOS

49 Kč / měsíc
119 Kč / měsíc
399 Kč / měsíc
199 Kč / měsíc
269 Kč / měsíc
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma

* Tarif TV MINI LITE má omezený TV archiv, je výhodný jako náhrada pozemního digitálního vysílání.
Pro sledování IPTV Dozimont na klasickém televizním přijímači je potřeba mít k dispozici set-top box pro sledování televize. K jedné službě mohou být aktivní až 3 set-top boxy.

Aktivace a instalace včetně 1 ks set-top boxu

790 Kč

Ceník materiálu
Wifi Router AC1200 2,4Ghz+5Ghz 1Gbit rozhraní
Wifi Router AC1200 2,4Ghz+5Ghz 100Mbit rozhraní
UTP kabel
Instalační lišta
Výložník malý
Výložník velký

cena
899 Kč

poznámka
včetně nastavení

799 Kč

včetně nastavení

10 Kč / metr
10 Kč / metr
120 Kč
300 Kč

Další služby
Výjezd technika k zákazníkovi
Práce technika - servis z příčiny na straně zákazníka
Práce technika - servis z příčiny poruchy ze strany Dozimontu
Poplatek za znovuzapojení po zablokování pro neplacení
Pronájem zařízení pro připojení wifi/GPON 5,4 GHz
Deinstalace přípojky - demontáž zařízení technikem
provoz veřejné IP adresy IPv4 (NAT 1:1)

cena

Poznámka

200 Kč

jednorázový poplatek

90 Kč / 15 min
zdarma
250 Kč
zdarma
300 Kč

účtováno po 15 min.

99 Kč / měsíc

měsíční poplatek

Ceník zapůjčeného zařízení
Níže uvedené ceny jsou požadovány pouze v případě, že zákazník při ukončení smlouvy se společností
Dozimont s.r.o. nevrátí zapůjčené zařízení nutné k funkčnosti připojení

Klientská bezdrátová jednotka 5GHz - Mikrotik
Klientská bezdrátová jednotka 5GHz - Ubiquiti
ONT Huawei pro GPON připojení

cena

Poznámka

2490,2490,990,Všechny ceny jsou včetně 21 % DPH

informace/objednávky :

tel. : 475 503 061

fax : 475 503 069

e - mail: sekretariat@dozimont.cz

