NJNet s.r.o. - CENÍK INTERNETOVÝCH SLUŽEB - platnost od 1.3.2020

Ceny INTERNETU pro domácnosti NJNet s.r.o.
Gigabitová optická síť s technologií pro internet a kabelovou TV
Tarif

Rychlost linky
UP/DOWN
[b/s]

Nonstop připojení
a bez omezení
stažených dat

Cena s DPH

z WiFi 10Mb/s

10/5 Mb/s

ano

182 Kč #

z WiFi 30Mb/s

30/20 Mb/s

ano

242 Kč #

20 Mb/s

20/10 Mb/s

ano

242 Kč

30 Mb/s

30/20 Mb/s

ano

303 Kč

100 Mb/s

80/20 Mb/s
var. 50/50 Mb/s
var. 20/80 Mb/s

ano

363 Kč

200 Mb/s

100/100 Mb/s

ano

454 Kč

1 Gb/s

1/1 Gb/s

ano

na vyžádání

Rychlosti 5, 10, 12…

dle starších smluv

xxx Kč

Administrační poplatek jednorázově: 121Kč; Výstavba přípojky (dotovaná): od 0 do 605Kč
Všechny nabízené vysokorychlostní tarify se řadí mezi paušální, liší se od sebe rychlostí, a tudíž
i cenou. Umožňují časově neomezené připojení 24 hodin denně. Rychlost všech tarifů zůstává
stejná bez ohledu na objem stažených dat, tj. není uplatňována FUP (Fair User Policy).
Ke všem internetovým tarifům nabízíme Telefon Home bez paušálu.
Rychlosti jsou NESDÍLENÉ = bez agregace = agregace je 1:1.
# VYUŽIJTE AKCE SLEVY PRO PŘECHOD Z WIFI NA OPTIKU a získejte tak rychlost
30Mb/s za pouhých 242Kč/měsíc po celou dobu trvání smlouvy !
Nebo 10Mb/s za 182Kč/měsíc
Tarif pro změnu z nekvalitních bezdrátů (WiFi) na stabilní a vysokorychlostní optickou síť!

Volitelná cena: Veřejná IPv.4 adresa statická (1ks) 182Kč/měsíc
Ceny s DPH.
Původní symetrické i asymetrické tarify zůstávají v platnosti.

Ceník doplňkových služeb
Opětovné připojení po omezení služeb – jednorázově 605Kč
Poplatek za snížení služby (přechod na nižší tarif/rychlost) – jednorázově 1210Kč.
Dohledání chybně zaslané (označené) platby – jednorázově 60,50Kč.
Zaslání upomínky/výzvy ke sjednání nápravy či k zaplacení dlužné částky – jednorázově 121Kč.
Marný výjezd servisního technika – jednorázově 605Kč + případně 12,10Kč/km.
Práce servisního technika (každá započatá 1/2 hod.) – jednorázově 302,50Kč + případně 12,10Kč/km.
Zaslání faktury nebo dokladů zúčtování pozemní poštou v papírové formě – jednorázově 121Kč.
Administrační poplatek za platbu na pokladně – jednorázově 50Kč.
Administrační poplatek ostatní – jednorázově 121Kč.
Vyjádření k existenci sítí pro podnikatele (dotčení sítí) – jednorázově 302,50Kč.
Vyjádření k existenci sítí pro podnikatele (nedojde k dotčení sítí) – jednorázově 121Kč.
Vyjádření k existenci sítí pro soukromé osoby (dotčení sítí) – 121Kč.
Vyjádření k existenci sítí pro soukromé osoby (nedojde k dotčení sítí) – zdarma.

TELEFON (Ceník hlasových služeb) – VIZ. WWW.IPTEL.CZ
- bez paušálu
- Portace tel. čísla od jiného poskytovatele – jednorázově 0Kč.

Ceny INTERNETU pro domácnosti NJNet s.r.o.
Optická/metalická síť s technologií pro internet
Tarif

Rychlost linky
UP/DOWN
[b/s]

Nonstop připojení
a bez omezení
stažených dat

Cena s DPH

z WiFi 10Mb/s

10/5 Mb/s

ano

182 Kč #

z WiFi 30Mb/s

30/20 Mb/s

ano

242 Kč #

10 Mb/s

10/5 Mb/s

ano

242 Kč

20 Mb/s

20/10 Mb/s

ano

303 Kč

30 Mb/s

30/20 Mb/s

ano

363 Kč

100 Mb/s

50/50 Mb/s

ano

393 Kč

Rychlosti 5, 10, 12…

dle starších smluv

xxx Kč

Ceny ADSL/VDSL INTERNETU NJNet s.r.o.
xDSL - připojení k internetu přes pevnou telefonní linku
v celé České republice
CENA
CENA
Maximální
bez DPH
s DPH
Tarif
rychlost
za měsíc,
za měsíc,
[Mb/s]
včetně linky
včetně linky
xDSL mini
až 50/2
355 Kč
430 Kč
xDSL aktiv
až 100/2
405 Kč
490 Kč
xDSL extra
až 250/25
570 Kč
690 Kč
IPTV transport IPTV VLAN- garance kvality TV
182 Kč
Uvedená rychlost je maximální možná dosažitelná.
Zvýhodněné (smlouva na 2roky) zřízení služby jednorázově: 968Kč s DPH.
Nezvýhodněné zřízení služby jednorázově: 1452Kč s DPH.
Cena pevné veřejné IP adresy v4: plus 182Kč s DPH/měsíc k ceně tarifu.
Společné vlastnosti ADSL/VDSL
- sdílení/agregace max. 1:50
- snížení rychlosti nebo změna agregace popř. změna smluvních stran 1210 Kč s DPH
- aktivace služby nezahrnuje pořízení koncového zařízení
- skutečná rychlost připojení je závislá na klíčových faktorech kvality a délky přístupového
vedení, rychlost služby je vždy nastavena na nejvyšší možnou v rámci daného tarifu (je
známá po ověření dostupnosti)
- bez omezení množství přenesených dat
Služby v ceně: 1 poštovní schránka
Koncová zařízení – xDSL MODEM
MODEM
Hardwarový modem/router
(ADSL2+/VDSL2, podporuje vectoring, 4×100Mbps, WiFi
802.11n)

Cena
bez DPH
992Kč

Cena
s DPH
1200 Kč

Ceny INTERNETU - Instituce, neziskové organizace, školy
symetrické (UP=DOWN), nesdílené služby (agregace 1:1)
Výhody proti ADSL, CATV
- SYMETRICKÉ SLUŽBY (UP=DOWN)
- NESDÍLENÉ SLUŽBY (zákazník se nedělí o služby s dalšími 50 uživateli)
Rychlost linky
[Mb/s]

Služba
NJNet x Mb/s
NJNet 10 Mb/s
NJNet 20 Mb/s
NJNet 50 Mb/s
NJNet 100 Mb/s

x = 5 až 10 Mb/s
10/10 Mb/s
20/20 Mb/s
50/50 Mb/s
100/100 Mb/s

Bez omezení
stažených
dat
ano
ano
ano
ano
ano

Nonstop
připojení
ano
ano
ano
ano
ano

Cena za měsíc,
včetně linky
Individuální nabídka
od 200 do 500,- Kč
od 500 do 1000,- Kč
od 800 do 1000,- Kč
od 2000 do 8000,- Kč

Firmy
symetrické (UP=DOWN), nesdílené služby (agregace 1:1)
Výhody proti ADSL, CATV
- SYMETRICKÉ SLUŽBY (UP=DOWN)
- NESDÍLENÉ SLUŽBY (zákazník se nedělí o služby s dalšími 50 uživateli)
Služba
OpavaNet

x Mb/s

Rychlost linky
[Mb/s]

Bez omezení
stažených
dat

Nonstop
připojení

x = 1 až 1000 Mb/s

ano

ano

Měsíční paušál
bez DPH
Individuální nabídka od
200,-Kč

Akční nabídka: 2x 50
Prvních 50: Nabízíme snížení na 50% Vašich dnešních nákladů na internet při přechodu
z xDSL nebo CATV
Druhých 50:
k NJNet

Nabízíme slevu 50% za internet pro Vaše zaměstnance, kteří přejdou

Navíc pro management a popř. IT oddělení podpora HomeWork.

Zřízení služby: dle skutečných nákladů.
Výstavba LAN sítě nebo bezpečnostní řešení na vyžádání.
Mail Web a FTP servery, Bezpečnostní řešení (Firewall, antivir, antiSPAM)
Ceny bez DPH.

TELEFON (Ceník hlasových služeb) – VIZ. WWW.IPTEL.CZ
- bez paušálu
- Portace tel. čísla od jiného poskytovatele – jednorázově 1500Kč.

Ceník datových služeb
- Pronájem okruhů
- Služby přenosu dat
Ceny a parametry služeb na vyžádání: info@njnet.cz

