
PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ TARIFU HW 

VARIANTA 1 – PŘIPOJENÍ NOVÉHO UŽIVATELE, který nemá žádné 

vlastní zařízení pro připojení k internetu 
 nový klient si zakoupí potřebné hardwarové zařízení poskytovatele služeb 

 klient uhradí aktivaci a instalaci služeb 

 klient si předplácí službu vždy na 3 měsíce dopředu 

Příklad kalkulace: 

Služba Cena bez DPH Cena vč. DPH 

zakoupení základního setu Ubiquiti pro 5 GHZ 1 999 Kč 2 419 Kč 

aktivace a instalace služby  1 000 Kč 1 210 Kč 

předplacení služby na 3 měsíce dopředu u tarifu HW-10  621 Kč 750 Kč 

Počáteční náklady celkem  4 379 Kč 

VARIANTA 2 – PŘIPOJENÍ NOVÉHO UŽIVATELE, který má vlastní 

zařízení pro připojení k internetu 
 zařízení klienta musí být kompatibilní pro připojení k tarifu HW, což zhodnotí technik. Pokud 

zařízení klienta není kompatibilní pro tarif HW, musí si klient dokoupit potřebné hardwarové 

vybavení od poskytovatele služeb. 

 klient uhradí aktivaci a instalaci služeb 

 klient si předplácí službu vždy na 3 měsíce dopředu 

Příklad kalkulace: 

Služba Cena bez DPH Cena vč. DPH 

klient má vlastní kompatibilní zařízení 0 Kč 0 Kč 

aktivace a instalace služby  1000 Kč 1 210 Kč 

předplacení služby na 3 měsíce dopředu u tarifu HW-10  621 Kč 750 Kč 

Počáteční náklady celkem  1 950 Kč 
 

VARIANTA 3 – PŘIPOJENÍ STÁVAJÍCÍHO KLIENTA, který má vlastní 

zařízení 
 zařízení klienta musí být kompatibilní pro tento druh připojení, což zhodnotí technik. Pokud 

zařízení klienta není kompatibilní pro tarif HW, musí si klient dokoupit potřebné hardwarové 

vybavení od poskytovatele služeb. 

 klient musí mít vyrovnány veškeré závazky vůči poskytovateli služeb 

 klient si předplácí službu vždy na 3 měsíce dopředu 

Příklad kalkulace: 

Služba Cena bez DPH Cena vč. DPH 

klient má vlastní kompatibilní zařízení 0 Kč 0 Kč 

aktivace a instalace služby – proběhla při připojení klienta 0 Kč 0 Kč 

předplacení služby na 3 měsíce dopředu u tarifu HW-10  621 Kč 750 Kč 

Počáteční náklady celkem  750 Kč 



VARIANTA 4 – PŘIPOJENÍ STÁVAJÍCÍHO KLIENTA, který má zařízení v 

pronájmu 
 stávající klient si odkoupí pronajaté zařízení za cenu uvedenou ve Smlouvě o poskytování 

veřejně dostupných služeb elektronických komunikací 

 klient musí mít vyrovnány veškeré závazky vůči poskytovateli služeb 

 klient si předplácí službu vždy na 3 měsíce dopředu 

Příklad kalkulace: 

Služba Cena bez DPH Cena vč. DPH 

odkoupení pronajatého zařízení set NanoStation 2 300 Kč 2 783Kč 

aktivace a instalace služby – proběhla při připojení klienta 0 Kč 0 Kč 

předplacení služby na 3 měsíce dopředu u tarifu HW-10  621 Kč 750 Kč 

Počáteční náklady celkem  3 533 Kč 
 

PRŮBĚH PŘEDPLÁCENÍ SLUŽBY 
Služba bude aktivována po uhrazení zálohové faktury, ve které bude naúčtováno poskytování a 

údržba datové sítě na 3 měsíce dopředu. V průběhu posledního předplaceného měsíce (minimálně 

14 dní před koncem předplacené doby) bude klientovi zaslána nová zálohová faktura s vyúčtováním 

služeb na další 3 měsíce se splatností posledního dne předplaceného období. V případě, že klient 

neuhradí zálohovou fakturu ve splatnosti (tzn. do konce předplaceného období), bude mu 

následujícího dne pozastaveno poskytování datových služeb vyplývajících z uzavřené smlouvy. Při 

znovu obnovení služby bude účtován poplatek ve výši 300,- Kč bez DPH. 


