SuperNET s.r.o.
sídlo: Výpravní 751/20,
619 00 Brno – Horní Heršpice
IČ: 03607828, DIČ: CZ03607828

CENÍK POSKYTOVATELE

PLATNÝ OD 15.11.2015

INTERNET
měsíční platby
Tarif:

Download:

Upload:

Agregace:

Cena:

SUPER40
SUPER80*
SUPER120*
SUPER160*

30Mbit/s
60Mbit/s
100Mbit/s
100Mbit/s

10Mbit/s
20Mbit/s
20Mbit/s
60Mbit/s

1:6
1:6
1:6
1:6

247,-Kč/měs.
297,-Kč/měs.
397,-Kč/měs.
447,-Kč/měs.

* tarif je dostupný pouze v určitých lokalitách, kontaktujte nás mailem nebo telefonem pro zjištění dostupnosti

INTERNET A TELEVIZE
měsíční platby
varianta:

běžná cena obsahuje následující položky:
běžná cena:*

účtuje SuperNET s.r.o.

účtuje poskytovatel TVS

Tarif

ZUTP

Serv. poplatek

Balíček

349,-Kč

247,-Kč

47,-Kč

612,-Kč

247,-Kč

47,-Kč

55,-Kč
0

318,-Kč

SUPER40 + Kombi

681,-Kč

247,-Kč

47,-Kč

0

387,-Kč

SUPER80 + Digital HD

449,-Kč

347,-Kč

47,-Kč

SUPER80 + Multi

712,-Kč

347,-Kč

47,-Kč

55,-Kč
0

318,-Kč

SUPER80 + Kombi

781,-Kč

347,-Kč

47,-Kč

0

387,-Kč

SUPER120 + Digital HD

499,-Kč

397,-Kč

47,-Kč

SUPER120 + Multi

762,-Kč

397,-Kč

47,-Kč

55,-Kč
0

318,-Kč

SUPER120 + Kombi

831,-Kč

397,-Kč

47,-Kč

0

387,-Kč

SUPER160 + Digital HD

549,-Kč

447,-Kč

47,-Kč

SUPER160 + Multi

812,-Kč

447,-Kč

47,-Kč

55,-Kč
0

318,-Kč

SUPER160 + Kombi

881,-Kč

447,-Kč

47,-Kč

0

387,-Kč

SUPER40 + Digital HD
SUPER40 + Multi

0

0

0

0

více televizních balíčků najdete na www.skylink.cz

*) běžnou cenou za měsíc se rozumí předpokládaná koncová cena pro zákazníka, která zahrnuje pevnou složku ceny,
kterou představuje měsíční tarif za internetové připojení (viz Tarif v tabulce), servisní poplatek spojený se zajištěním
provozu, údržbou zařízení a technickou podporou (dále jako ZUTP) pro příjem digitální satelitní televize (viz ZUTP v
tabulce), a dále pohyblivou složku ceny, kterou představuje cena za příjem vysílání hrazená zákazníkem přímo
poskytovateli digitální satelitní televize Skylink (dále jako TVS) dle jeho aktuálního ceníku, který najdete na
www.skylink.cz. Společnosti SuperNET s.r.o. je hrazena tedy pouze smluvní cena odpovídající pevné složce
předpokládané koncové ceny pro zákazníka a společnost SuperN. služ. el. kom.ET s.r.o. tudíž neodpovídá za
snížení/zvýšení pohyblivé složky ceny poskytovatelem TVS. SuperNET s.r.o. neodpovídá ani za dostupnost, obsahovou
strukturu a cenovou nabídku programů vysílaných TVS a současně neodpovídá ani za kvalitu vysílání TVS.. služ. el. kom.

Zákaznické centrum
Tel. +420 777 330 550
Email: info@supernet.cz

SuperNET s.r.o.
sídlo: Výpravní 751/20,
619 00 Brno – Horní Heršpice
IČ: 03607828, DIČ: CZ03607828

INSTALACE SLUŽEB
jednorázové platby při instalaci

cena instalace obsahuje následující položky:

cena instalace:
1,-Kč
1,-Kč

POUZE INTERNET

internet (24 měsíců)
internet (doba neurčitá)
vzdálený objekt

internet + TV (24 měsíců)
internet + TV (doba neurčitá)

vzdálený objekt

jistina
-

vypracujeme individuální cenovou nabídku ke schválení zdarma

jednorázové platby při instalaci
INTERNET A TELEVIZE

montáž
1,-Kč
1,-Kč

cena instalace:

cena instalace obsahuje následující položky:
účtuje SuperNET s.r.o.
účtuje poskytovatel TVS
montáž
jistina
příst. karta
aktivace

2500,-Kč (zpět 1500,-Kč)

1,-Kč

1500,-Kč

2945,- Kč (+ přijímač)

1447,- Kč

0

zdarma
499,-Kč

999 ,-Kč
999 ,-Kč

vypracujeme individuální cenovou nabídku ke schválení zdarma

(24 měsíců) znamená smlouvu se závazkem na 24 měsíců. Pokud jsi zvolíte smlouvu na 24 měsíců u varianty
internet + TV získáte také možnost vypůjčit si od nás přijímač zdarma.
(doba neurčitá) znamená standardní dobu neurčitou dle obchodních podmínek poskytovatele.
vzdálený objekt - jedná se o přípojné místo mimo lokalitu námi nabízených služeb
(zpět …... ,-Kč) závorka s částkou zpět značí vratnou jistinu, která Vám bude z dané částky vrácena.
jistina - se vrací po 2 letech řádně placených faktur.
(+ přijímač) znamená, že v této variantě ještě potřebujete satelitní přijímač s označením Skylink ready nebo
televizi podporující normu DVB-S2 vybavenou CI slotem s CI modulem Skylink ready. V případě, že takový
přijímač ani modul nevlastníte a nechcete jej ani kupovat a současně trváte na smlouvě kratší než 2 roky je
možné jsi ho pronajmout za 100,-Kč/měs.
montáž - obsahuje kabely k místu připojení, konektory, krytky zásuvek, dopravu a práci techniků v délce
maximálně 2 hodin. Součást montáže je zprovoznění služby a ukázka funkčnosti dané služby. Pokud
instalace přesáhne danou dobu nebo pokud zákazník bude vyžadovat náročnější instalaci jako připojení do
dalších místností, vrtání do dalších pokojů, lištování kabelů, více přípojných míst než jedno atd. označujeme
takové práce jako více práce a budou k ceně instalace připočteny. Ceník více prací následuje dále.
příst. karta - jedná se o přístupovou kartu IRDETO společnosti poskytující TVS, která je potřeba pro příjem
programových balíčků TVS.
aktivace - společnost poskytující TVS M7 Group S.A. (více o této společnosti na www.skylink.cz) si za
aktivaci přístupové karty účtuje poplatek. Bez této aktivace nelze přijímat programové balíčky TVS.
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VÍCE PRÁCE
zásuvka na přání zákazníka
lišta malá do 2 cm + vrtání
lišta střední do 5 cm + vrtání
lišta velká nad 5 cm + vrtání
práce technika navíc

materiál 250,-Kč + práce technika navíc
materiál 50,-Kč/metr + práce technika navíc
materiál 100,-Kč/metr + práce technika navíc
materiál 150,-Kč/metr + práce technika navíc
+ 250,-Kč/hod. započatá hodina

DALŠÍ POPLATKY
poplatek za změnu tarifu
servisní výjezd oprávněná reklamace
servisní výjezd 1. a 2. neoprávněná reklamace
servisní výjezd 3. a další neoprávněná reklamace
servisní výjezd z důvodu správy koncového zařízení
zasílání písemné faktury poštou
nastavení nových přístupových údajů
informace o zpracování osobních údajů mailem
informace o zpracování osobních údajů písemně poštou
veřejná IP adresa k přípojce

zdarma
zdarma
zdarma
250,-Kč započatá hodina
zdarma
50,-Kč/ks
zdarma
zdarma
50,-Kč/ks
50,-Kč/měsíčně

SANKCE A POKUTY
cena nevráceného ZIRCON FUNBOX Skylink Ready
cena nevráceného ZIRCON ECON
cena nevráceného modulu Irdeto CI+ SMIT Skylink Ready

2500,-Kč
500,-Kč
950,-Kč

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH.

Zákaznické centrum
Tel. +420 777 330 550
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