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NOVÝ CENÍK INTERNETOVÝCH SLUŽEB PRO DOMÁCNOSTI – 11n.cz
Všem klientům nabízíme připojení k Internetu tou nejmodernější technologií nové generace. Vysokorychlostní Internet
jsme posunuly zase o krok dál. Tyto tarify přinášejí do domácnosti mnohonásobně vyšší komfort v práci na Internetu,
kvalitnější a plynulejší sledování videa, rychlejší stahování dat, spolehlivé telefonování a bezpečnou práci s Cloudy a
VPN. Vše je bez omezení stažených dat!
Další výhody: Nemusíte platit rok dopředu, a přesto získáte férovou cenu připojení, přípojka s neomezenou zárukou, máte možnost získat
veřejnou IP adresu.
Pokud jste nyní u jiného bezdrátového operátora, nemusíte si kupovat přípojku znovu.
Mějte své měsíční výdaje pod kontrolou! K tomu také slouží aplikace Můj účet, kde vidíte všechny provedené platby a můžete si také zpětně
vytisknout faktury za minulá období.

Tarif
Mrkal
Tarif 13
Tarif 16
Tarif 19
Tarif 22
Tarif 28

Rychlost
max. / garantovaná

4 / 2 Mb/s
13 / 5 Mb/s
16 / 6 Mb/s
19 / 7 Mb/s
22 / 8 Mb/s
28 / 8 Mb/s

Cena

Běžná rychlost
přes den

měsíčně s DPH

Poskytnutí sady pro příjem
Internetu*

4 Mb/s

250,-

1.499,-

13 Mb/s

300,-

999,-

16 Mb/s

350,-

999,-

19 Mb/s

400,-

999,-

22 Mb/s

450,-

zdarma

28 Mb/s

550,-

zdarma

Platí pro nejnovější přípojky 4. a 5. generace s technologií 11n. Touto novou technologií již pokrýváme celou naši síť. Přípojky s technologií 11n
jsme klientům instalovali od poloviny roku 2012. Přípojky páté generace s možností používat Tarif 28 instalujeme nyní. Klientům se starší přípojkou
musíme anténu vyměnit, nemusí si ji však kupovat.
Ceny jsou v Kč včetně DPH. Tento ceník nenahrazuje ceník z minulých let, jedná se o nové tarify platné od 1.2.2018.
*) Zákazníci si nemusí přípojku kupovat, dostanou ji od nás zapůjčenou bez měsíčních poplatků, tj. zdarma. Platí se jen jednorázová částka za
poskytnutí sady pro příjem internetu (anténa, přijímač a PoE zdroj) dle zvoleného tarifu.
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CENÍK INTERNETOVÝCH SLUŽEB PRO DOMÁCNOSTI – 2×5GHz 11n.cz
Klienti se starší technologií mohou stále volit tyto tarify. Stejně jako nejnovější tarify, také tyto tarify přinášejí do
domácnosti vyšší komfort v práci na Internetu, kvalitnější a plynulejší sledování videa, rychlejší stahování dat,
spolehlivé telefonování a bezpečnou práci s Cloudy a VPN. Vše je bez omezení stažených dat!
Další výhody: Nemusíte platit rok dopředu, a přesto získáte nízkou cenou za připojení, přípojka s neomezenou zárukou, máte možnost získat
veřejnou IP adresu.
Pokud jste nyní u jiného bezdrátového operátora, nemusíte si kupovat přípojku znovu.
Mějte své měsíční výdaje pod kontrolou! K tomu také slouží aplikace Můj účet, kde vidíte všechny provedené platby a můžete si také zpětně
vytisknout faktury za minulá období.

Tarif
MRKAL
BROUZDAL
CHVÁTAL
LÍTAL
KOMFORT

Rychlost
max. / garantovaná

4 / 2 Mb/s
10 / 5 Mb/s
13 / 6 Mb/s
16 / 7 Mb/s
19 / 8 Mb/s

Cena

Běžná rychlost
přes den

měsíčně s DPH

Poskytnutí sady pro příjem
Internetu*

4 Mb/s

250,-

1.499,-

10 Mb/s

300,-

999,-

13 Mb/s

350,-

999,-

16 Mb/s

400,-

999,-

19 Mb/s

450,-

zdarma

Platí pro nejnovější přípojky 4. generace s technologií 11n. Touto technologií pokrýváme celou naši síť. Přípojky s technologií 11n jsme klientům
instalovali od poloviny roku 2012. Klientům se starší přípojkou musíme anténu vyměnit, nemusí si ji však kupovat.
Ceny jsou v Kč včetně DPH. Tento ceník nenahrazuje ceník z minulých let, jedná se o nové tarify platné od 1.2.2018.
*) Zákazníci si nemusí přípojku kupovat, dostanou ji od nás zapůjčenou bez měsíčních poplatků, tj. zdarma. Platí se jen jednorázová částka za
poskytnutí sady pro příjem internetu (anténa, přijímač a PoE zdroj) dle zvoleného tarifu.
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CENÍK INTERNETOVÝCH SLUŽEB PRO DOMÁCNOSTI – 5 GHz
Klientům se starší technologii 5 GHz, kteří nechtějí využít výměny přípojky za novou (kterou můžou získat zdarma)
Nabízíme tyto tarify. Tarify platí také pro klienty jiných sítí, kteří mají svou vlastní přípojku, která není kompatibilní
s naší sítí 11n.cz a přesto ji chtějí nadále využívat. Také tyto tarify jsou bez omezení stažených dat!
Další výhody: Nemusíte platit rok dopředu, máte možnost získat veřejnou IP adresu bez měsíčního poplatku.
Mějte své měsíční výdaje pod kontrolou. K tomu také slouží aplikace Můj účet, kde vidíte všechny provedené platby a můžete si také zpětně
vytisknout faktury za minulá období.

Tarif

Rychlost

Běžná rychlost

Cena s DPH

Technologie

DVOUMEGÁČ 2013

2/1 Mb/s

2 Mb/s

300,- Kč

5 GHz

ČTYŘMEGÁČ 2013

4/2 Mb/s

4 Mb/s

350,- Kč

5 GHz

OSMIMEGÁČ 2013

8/4 Mb/s

8 Mb/s

450,- Kč

5 GHz

Platí pro přípojky 3. generace

V aplikaci Můj účet máte stálý přehled nad platbami, fakturami a můžete měnit vybraná nastavení.
Ceny za připojení a přípojky v tomto ceníku jsou určené výhradně pro domácnosti. Daňový doklad je vystavován na jméno. Jste-li
podnikající osoba a chcete uplatnit nárok na snížení daně, kontaktujte nás. Rádi Vám nabídneme službu určenou právě Vám.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ceníky jsou platné od 1.2.2018 , Provozovatelem sítě je společnost OPAVSKÝ BEZDRÁT s.r.o., Pusté Jakartice 201/2, 747 28 OPAVA – Pusté Jakartice,
tel.:552 302 552, 608 024 991, email: info@opavskybezdrat.cz, ič: 27772055, dič: CZ27772055

