Ceník služeb UNET EET INTERNET
Platnost od 20. 01. 2017
(uvedené ceny jsou bez DPH)

Bezdrátové připojení
Služba nabízí časově neomezený, přístup do sítě Internet prostřednictvím bezdrátového nebo metalického datového okruhu. Technickou podmínkou
realizovatelnosti bezdrátového okruhu je přímá viditelnost mezi zákazníkem a některým z přístupových bodů poskytovatele. Datový okruh a související hardware
(není-li uvedeno “s vlastním zařízením") zůstává v majetku a správě poskytovatele.
Služba zahrnuje: Instalaci antény, propojovací kabeláže (do 20m), přijímacího zařízení s rozhraním ethernet (do 2m od zásuvky 230V), oživení připojení. Zřízení
a provoz datového okruhu, bezplatný servis celou po dobu provozu. 10 E-mail schránek u poskytovatele velikosti 200 MB s možností správy uživatelem, umístění
a provoz WWW stránek (10 MB). Přístup na zákaznický portál s přehledem přenesených dat, detailními grafy a vyúčtováním služeb. Přidělení jedné statické
veřejné IP adresy. Jednu licenci pokladního software LILKA pro jedno zařízení bez dalších povinných nebo měsíčních poplatků za 1Kč.
EET PHONE - Bezplatný pronájem telefonního přístroje, 100Kč bez DPH minimální hovorné přes službu VoIP a vyhrazená linka pro provoz služby VoIP.
EET CAMERA - Wi-Fi router a IP kameru za 1Kč.

Mobilní připojení
Služba zahrnuje: SIM karta, datový balíček 300MB určený pro přenos EET účtenek. Jednu licenci pokladního software LILKA pro jedno zařízení bez
dalších povinných nebo měsíčních poplatků za 1Kč. Ostatní ceny a poplatky jsou definovány v aktuálním ceníku UNET Mobil.

Bezdrátové připojení

Zřízení

EET SW

EET PHONE

EET CAMERA

512/512 1)

512/512 1) 2)

10240/1024 3)

Smlouva na 24 měsíců při roční platbě

0 Kč

199 Kč

299 Kč

389 Kč

Smlouva na 12 měsíců při roční platbě

0 Kč

234 Kč

352 Kč

458 Kč

Bezdrátové připojení

Zřízení

EET SW

EET PHONE

EET CAMERA

512/512 1)

512/512 1) 2)

10240/1024 3)

Smlouva na 24 měsíců při měsíční platbě

0 Kč

217 Kč

326 Kč

424 Kč

Smlouva na 12 měsíců při měsíční platbě

0 Kč

255 Kč

383 Kč

499 Kč

U stávajících zákazníků je při přechodu z technologie 2,4 na 5,4GHz nebo z 5,4GHz na N-technologii je účtován re-instalační poplatek 1.490 Kč bez DPH, při prodloužení
smlouvy o 24 nebo 48 měsíců je upgrade zdarma. Při instalaci s vlastním zařízením zákazníka vyžadujeme v pásmu 5,4GHz platformu MikroTik.
1)

Symetrická nesdílená linka určená pro přenos EET účtenek
Součástí ceny je 100Kč bez DPH minimální hovorné přes službu VoIP a vyhrazená linka pro provoz VoIP, nezávislá na internetovém provozu.
3)
Linka určená pro přenos EET účtenek i plný přístup do sítě Internet. Sdílení 1:5. K tarifu, wi-fi router a IP kamera za 1Kč.
Smlouvu je možné založit pouze na IČO. Způsoby platby paušálu: měsíčně inkaso, SIPO, ročně dopředu převodním příkazem nebo hotově.
2)

Mobilní připojení UNET Mobil

Zřízení

EET24

Smlouva na 24 měsíců při měsíční platbě

499 Kč

217 Kč

Smlouva na 12 měsíců při měsíční platbě

499 Kč

EET12

255 Kč

Smlouvu je možné založit pouze na IČO. Způsoby platby paušálu: měsíčně inkaso, SIPO, ročně dopředu převodním příkazem nebo hotově.
OSTATNÍ POPLATKY
Zasílání faktury emailem
Zasílání faktury poštou
Ostatní smluvní změny

bez DPH
0 Kč
16,70 Kč
500 Kč

