Ceník služby
UNET Internet + TV
verze 20. 07. 2017
(uvedené ceny jsou včetně DPH 21%)

Služba nabízí časově neomezený přístup do sítě Internet prostřednictvím bezdrátového připojení a zprostředkování služby IPTV
(televizního vysílání po internetu). Tarify jsou dostupné pouze ve vybraných lokalitách. Technickou podmínkou realizovatelnosti je přímá
viditelnost mezi zákazníkem a některým z přístupových bodů poskytovatele a přizpůsobení přístupového bodu pro tuto službu. Instalované
a dodané zařízení zůstává v majetku a správě poskytovatele.
Zahrnuje:

- instalaci antény, propojovací kabeláže (do 20m), přijímacího zařízení s rozhraním ethernet (do 2m od zásuvky 230V)
- oživení internetového připojení
- bezplatný servis celou po dobu provozu
- přidělení jedné statické veřejné IP adresy pro internet a jedné IP adresy pro IPTV ZDARMA
- 10 E-mail schránek velikosti 200 MB s možností správy uživatelem, umístění WWW stránek (10 MB)
- přístup na zákaznické www stránky s přehledem přenesených dat, detailními grafy a vyúčtováním služeb
- poskytnutí 1ks TV set top boxu po celou dobu trvání smlouvy
- poskytování služby UNET TV AIR s programovým balíčkem UNET TV AIR BASIC

Výhody:

- sdílení (agregace) internetu je maximálně 1:5
- garantovaná cena při smlouvě na dobu určitou
- u tarifů není uplatňována FUP (Fair User Policy)
- pokročilé televizní funkce (pauza, zpětné přehrávání, nahrávky, programový průvodce,…)
- potřebná kapacita linky pro využívání služby IPTV je vyhrazena nad rámec deklarované rychlost tarifu,
tzn. provoz internetu a sledování TV se vzájemně neovlivňují

Cena služby při platbě paušálu ročně dopředu:

Tarif
Jednorázový aktivační poplatek při zřízení služby

BASIC.3-TV
OPTIMAL.3-TV
DYNAMIC.3-TV

12/1 Mb/s
16/1 Mb/s
22/1,5 Mb/s

Měsíční paušál při smlouvě na
48 měsíců
24 měsíců
neurčito
499,1499,2499,-

599,649,699,-

705,764,822,-

829,898,967,-

Cena služby při platbě paušálu měsíčně dopředu:

Tarif
Jednorázový aktivační poplatek při zřízení služby

BASIC.3-TV
OPTIMAL.3-TV
DYNAMIC.3-TV

12/1 Mb/s
16/1 Mb/s
22/1,5 Mb/s

Měsíční paušál při smlouvě na
48 měsíců
24 měsíců
neurčito
499,1499,2499,-

653,708,763,-

769,- 904,833,- 980,897,- 1055,-

Ostatní poplatky
Poplatek za
deaktivaci služby

1350,-

Sleva z poplatku
za deaktivaci
služby

100 %

Změna smlouvy - navýšení
měsíčního paušálu

Poplatek účtovaný při ukončení služby UNET TV obsahuje smazání všech nastavení
souvisejících s poskytnutou službou, dekonfiguraci sítě a set-top boxu a zrušení diskového
prostoru pro PVR.
Uživateli vznikne nárok na slevu z poplatku za deaktivaci služby UNET TV ve výši 100 %
v případě, že bude plnit veškeré své povinnosti vyplývající mu ze Smlouvy či vznikající v
souvislosti s ní, včetně povinností souvisejících se zánikem Smlouvy, zejména dodrží minimální
dobu trvání, bude řádně a včas platit poplatky, vrátí po ukončení Smlouvy poskytnutá zařízení a
poskytne poskytovateli nutnou součinnost při demontáži instalovaných zařízení poskytovatele.

0,-

Ostatní smluvní
změny

605,-

Zasílání faktury
e-mailem

0,-

Zasílání faktury
poštou

20,-

Způsob platby paušálu: měsíčně inkaso, SIPO, ročně dopředu převodním příkazem nebo hotově.
Poplatky za veřejnou projekci vysílání si uživatel řeší sám s ochránci autorských práv. Změna programové nabídky vyhrazena.
Provozovatelem služby je společnost sledovanitv.cz s.r.o., U vodárny 3032/2a, 616 00, Brno IČ: 0167910.

