Ceník připojení k bezdrátové síti proWiFi.cz od 1.1.2019
Pásmo 5.7GHz
Název

Rychlost
maximální

Agregace

Obvyklá rychlost /
minimální rychlost

Cena
měsíční/roční
předplatné

Instalační poplatek
při úvazku na 24
měsíců

poznámka

EKONOMICKÝ

7/2 Mbit

1:8

5/2,5 Mbit

240Kč/216Kč 500 Kč s DPH

99 Kč START balíček
sledovaniTV

RODINNÝ

16/5 Mbit

1:8

12/7 Mbit

350Kč/315Kč 1 Kč s DPH

V ceně START balíček
sledovaniTV

MODERNÍ

18/5 Mbit

1:7

14/8 Mbit

420Kč/378Kč 1 Kč s DPH

V ceně START balíček
sledovaniTV

SUPER

22/5 Mbit

1:5

16/8 Mbit

520Kč/468Kč 1 Kč s DPH

V ceně START balíček
sledovaniTV

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. Akce - klient může využít
zvýhodněné ceny za instalaci a dodání hardware zdarma při závazku odběru služby na 24
měsíců.

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. Podmínkou zřízení služby je přímá viditelnost na
některý z našich bezdrátových vysílačů. Dostupnost ověřujeme bezplatně.

Veřejná IP adresa:

Udržovací poplatek za IPv4 veřejnou adresu je 50 Kč včetně DPH měsíčně. Cena adresy není
zahrnuta v měsíčním paušálu.

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.

Rychlost:

Nabízíme v ceníku agregované připojení k internetu. Rychlost se dělí mezi uvedený počet
klientů. Proto může docházet ke kolísání rychlosti od minimální garantované až po maximální
uvedenou.

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 naše dodávaná
služba zdarma. (informujete se na podrobnosti)

Sezónní připojení:

Vlastníte-li chatu či chalupu nebo se jen chcete připojit na omezenou dobu, vyjdeme Vám 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 50 Kč s DPH.

Název
WiFi router dle nabídky
Servisní poplatek
Dopravné
Hodinový tarif technika
Demontáž zařízení
Pozastavení / spuštění služby

Zdroj 24V/1A spínaný
Odvirování PC
Reinstalace PC

Popis
Dodání a instalace wifi routeru
Poplatek za servisní výjezd (doprava a převoz zboží k
zákazníkovi)
V případě, kdy není účtován “servisní poplatek”
Při nestandardních instalacích a práce objednané navíc klientem
Deinstalace přípojky na žádost klienta
Po předchozí dohodě se zákazníkem přerušení nebo spuštění služby.
Zejména při sezoním poskytování služby a pod. Zákazník musí mít ve
smluveném termínu uhrazené všechny závazky vůči poskytovateli.
Napájecí POE adaptér 24V, 1A, 24W pro RouterBOARD/UBNT
Odvirování počítače, kontrola
Přeinstalování PC do továrního nastavení a instalace SW dodaného
zákazníkem (MS Office, antivir, apod.)

Cena s DPH
500-600 Kč
300 Kč
10Kč / Km
450 Kč
605 Kč

250 Kč
726 Kč
1210 Kč

Vzhledem k povaze Internetu není dodavatel schopen garantovat specifické parametry přístupu
ke všem objektům v síti Internet. Poskytování internetových služeb třetími stranami, přístup k
webovým stránkám apod. je závislý na spojení obou koncových bodů (uživatel – server). Ačkoli
dodavatel vyvíjí maximální snahu, aby mohl poskytnout svým zákazníkům nejvyšší možnou
rychlost ve své síti, je i toto ovlivněno sdílenou kapacitou v síti.

proWiFi ISP s.r.o.
Antonína Klobouka 641
783 72 Velký Týnec
IČ: 06979742
DIČ: CZ06979742
Firma je plátcemDPH.
Firma je registrována u Krajského soudu v Ostravě
oddíl C vložka 74036

DPH je 21%

