Ceník připojení k bezdrátové síti proWiFi.cz od 1.1.2014
Pásmo 5.7GHz
Název

Rychlost

Agregace

Cena bez DPH

Cena s DPH

poznámka

2,5mbit

2,5/1mbit

1:5

198Kč

240Kč

7mbit

7/3,5mbit

1:15

289Kč

350Kč

Nahrazuje tarif Klasik
(PPPoE)

10mbit

10/5mbit

1:15

347Kč

420Kč

MiMo

15mbit

15/7,5mbit

1:10

430Kč

520Kč

MiMo

Cena technologie:

Klient si pořizuje do osobního vlastnictví wifi router MIKROTIK případně UBNT s anténou na
5GHz. Cena kompletu, instalace je 1.800Kč až 2.000Kč s DPH. Pokud klient takové zařízení má,
pak je instalace zdarma. Do naší 5GHz sítě je z důvodu kompatibility a zvýšeného důrazu na
spolehlivost systému nemožné připojit zařízení jiných výrobců.

Možnost navýšení:

u pásma 5.7GHz je možné stanovit rychlost na přání, nebojte se a informujte se na našem
telefonu, vše závisí jen na lokalitě a Vašich potřebách (cena je sjednávána smluvně)

Omezení:

Počet spojení a množství dat neomezujeme. Pro odchozí SMTP server je nutné využít náš
proxyserver, případně dohodnout výjimku.

Veřejná IP adresa:

udržovací poplatek za IPv4 veřejnou adresu je 1000Kč bez DPH jednorázově. Cena adresy není
zahrnuta v měsíčním paušálu. Veřejná adresa IPv6 je na vyžádání dostupná a je přidělena
zdarma.

Technologie:

Dodáme, nainstalujeme a nastavíme bezdrátový router Mikrotik v pásmu 5GHz případně
zařízení UBNT s technologií MiMo. V ceně je připojovací kabel do délky 20m. Instalaci je možné
doplnit bezdrátovým routerem pro domácí WI-FI.

Domácí WiFi:

Jen na Vaše přání dodáme domácí vysílač, vhodný pro bezdrátové připojení notebooků, PSP,
mobilů s WiFi apod. zařízení.
Zařízení Vám nainstalujeme a zabezpečíme tak, aby nebylo možné je třetí stranou zneužít.
Cena běžného wifi routeru je podle naší nabídky 500 Kč i s DPH. Pokud již klient má WIFI
router, je jeho konfigurace se zabezpečením zdarma.

Záruky:

Na veškeré námi dodané zařízení je záruka 2 roky. Pro technickou podporu je k dispozici náš
klientský portál, kde si klient může kontrolovat kvalitu naší služby (síla signálu, množství
stažených dat, online platby, provozní informace k síti apod.).

Bonus:

Při přechodu od jiného poskytovatele k naší společnosti je po dobu výpovědi námi dodávaná
služba zdarma. (informujete se na podrobnosti)

Sezónní připojení:

Vlastníte-li chatu či chalupu nebo se jen chcete připojit na omezenou dobu, vyjdeme Vás vstříc.
Jsme schopni po domluvě Vám nabídnout sezonní připojení a zdarma jej na požádání
deaktivovat a po dohodě znovu reaktivovat.

Ostatní služby:

Za zaslání tištěné podoby dokladu (faktura, splátkový kalendář, upomínka) prostřednictvím
České pošty doporučeně účtujeme 50Kč s DPH.

Josef Schneider, Ing.
Antonína Klobouka 641
Velký Týnec 783 72
IČ: 73286150
DIČ: CZ7501035366
Firma je plátcem DPH.
Firma je registrována u obecního živnostenského úřadu
v Olomouci.č.j.: OŽ/09155/03-Sp, event.č.: 380501-105033-00

DPH je 21%

