Spojíme vás světlem s celým světem!
Internet až 1 Gbps, výhodné mobilní tarify
televize v HD kvalitě, pevný telefon bez paušálu a zdarma

Ceny jsou platné od 1. 1. 2021. Cena připojení za 1 měsíc v Kč s DPH.
Bezdrátové připojení Wi-Fi 5 GHz a 10/17/24/60/80 GHz, vybrané lokality dle pokrytí naší sítí a sítěmi partnerů
služba
základní cena
zvýhodněná cena
pevné připojení Wi-Fi S 20 Mbps (odesílání 10 Mbps)
230
230
pevné připojení Wi-Fi M 50 Mbps (odesílání 20 Mbps)
351
345
pevné připojení Wi-Fi L 100 Mbps (odesílání 30 Mbps), vybrané lokality
575
560
Vyhrazené nebo individuální připojení na dotaz. Negarantované linky bez omezení přenosu dat (FUP).

Kabelové připojení prostřednictvím optického nebo metalického kabelu (FTTH/FTTB), vybrané lokality ČR
služba
základní cena
zvýhodněná cena
pevné připojení FTTx S 50 Mbps (shodný příjem/odesílání dat)
230
230
pevné připojení FTTx M 100 Mbps (shodný příjem/odesílání dat)
351
345
pevné připojení FTTx L 500 Mbps (shodný příjem/odesílání dat) + WiFi router
485
475
pevné připojení FTTx XL 1 Gbps (shodný příjem/odesílání dat) + WiFi router
575
560
Ke všem kabelovým tarifům veřejná IP adresa zdarma. Negarantované linky bez omezení přenosu dat (FUP). Uvedené hodnoty jsou maximální
dosažitelné rychlosti, skutečná rychlost závisí na aktuálním vytížení sítě mezi uživatelem a serverem. Ve vybraných lokalitách lze aktivovat IPTV.

Připojení prostřednictvím sítě MACOnet a sítí našich partnerů je možné pouze v těch lokalitách ČR, kde jsou sítě dostupné.

Kabelové připojení DSL prostřednictvím pevné linky (ADSL/VDSL), celá ČR dle pokrytí sítě CETIN
služba
základní cena
zvýhodněná cena
pevné připojení Internet xDSL S 20 Mbps (odesílání 2 Mbps)
430
430
pevné připojení Internet xDSL M 50 Mbps (odesílání 5 Mbps)
485
475
pevné připojení Internet xDSL L 100 Mbps (odesílání 10 Mbps)
575
560
pevné připojení Internet xDSL XL 250 Mbps (odesílání 25 Mbps)
999
969
Připojení je poskytováno bez nutnosti hlasové telefonní služby. Rychlost připojení závisí na kvalitě a délce telefonní přípojky. Službu VDSL je možné zvolit
pouze v případě, že to umožňuje lokální ústředna. Agregace 1:50, bez omezení přenosu dat (FUP). Služby s agregací 1:20 na vyžádání.

Mobilní připojení GPRS/EDGE/3G/LTE, celá ČR
tarif
Mobilní internet 500 MB, 42/5,76 Mbps (příjem/odesílání)
Mobilní internet 1,5 GB
Mobilní internet 3 GB
Mobilní internet 5 GB, max. 42/5,76 Mbps (příjem/odesílání)
Mobilní internet 10 GB
Mobilní internet 30 GB
Mobilní internet neomezeně L - 20 GB/3 Mbps
Mobilní internet neomezeně XL - 50 GB/10 Mbps
Mobilní internet neomezeně na pevném místě 20/5 Mbps (nepřenosný), včetně Wi-Fi modemu

cena
129
180
228
309
398
498
568
828
430

Tarify jsou určeny hodnotou FUP – limitem množství přenesených dat. Přenosové rychlosti jsou rychlosti maximální a závisí na využívané technologii a
lokálních podmínkách. Po vyčerpání datového limitu dojde k omezení přenosové rychlosti na 64/32 kbps (příjem/odesílání), pokud není uvedeno jinak.
V ceníku jsou uvedené rychlosti maximální v závislosti na zvoleném tarifu, podrobné informace o rychlostech viz příloha Specifikace služeb.
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