Podrobný Cenník INTERNET

FIBER-Home 2016- Rýchlosť Download: 30Mbit/s , Upload 2Mbit/s
Agregácia 1:15, ,cena 24 mes . viazanosť : 10 Eur, cena bez viazanosti 20Eur/mes

FIBER-Standard 2016 - Rýchlosť Download: 60Mbit/s , Upload 4Mbit/s
Agregácia 1:15, cena 24 mes. viazanosti : 14Eur, cena bez viazanosti 30Eur/mes

*FIBER-Profesional 2016 - Rýchlosť Download: 150Mbit/s , Upload 8Mbit/s
Agregácia 1:15, cena 24 mes. viazanosti : 17 Eur, cena bez viazanosti 35 Eur/mes

*FIBER-Power 2016 - Rýchlosť Download: 300Mbit/s , Upload 30Mbit/s
Agregácia 1:30, cena 24 mes. viazanosti : 19 Eur, cena bez viazanosti 40 Eur/mes

WiFi-NET - Rýchlosť Download: 6Mbit/s , Upload 1Mbit/s
Agregácia 1:30, cena 18 mes. viazanosti : 9 Eur, cena bez viazanosti 12 Eur/mes

*Aktivácia a zriadenie je podmienené jednorazovým doplatkom k štandardným zriaďovacím
poplatkom : 75Eur. Podmienka platí iba pre lokality „Bytové domy kde je nutný upgrade starých
technológii “

MM Networks s.r.o. , Krivianska 8/503 , 08271 Lipany, HOTLINE 0800 727 222

Zriadenie
*Aktivácia FIBER/WIFI Paušál viazanosť 24 mes - 1Eur / jednorázovo.
*Aktivácia FIBER bez viazanosťi - 41Eur / jednorázovo.
*Aktivácia WIFI bez viazanosťi - 21Eur / jednorázovo

*Zriadenie FIBER pripojenia GPON - 54Eur / jednorázovo ,
*Zriadenie FIBER pripojenia ETH - 34Eur /jednorázovo ,
*Zriadenie Wifi pripojenia - 54Eur / jednorázovo ,

v splátkach - 3Eur / mes

v splátkach - 2 Eur /mes

v splátkach - 3Eur / mes

** Koncové zariadenie Wifi router – cena splatná jednorázovo podľa aktuálnej ponuky modelov.
*Ceny rozložené v splátkach platia iba pri viazanosti 24mes.
**Ceny ako aj detailné informácie o konkrétnych modeloch poskytneme na vyžiadanie telefonicky alebo emailom. Koncové
zariadenie Wifi router splatené jednorázovo sa stáva od podpisu zmluvy majetkom klienta.
Ceny inštalačných a aktivačných poplatkov sa môžu upravovať podľa aktuálnych akciových ponúk Firmy MM-Networks
s.r.o. napr. AKCIA zriadenie za 1Eur . Jedná sa o zmeny cien týkajúcich sa napr. klientov podpisujúcich viazanosť 18/ 24
mes pri prechode od iných operátorov

- Pre zdravotne postihnuté osoby s preukazom ZTP a študentov poskytujeme zľavu 20% z ceny mesačných poplatkov za
služby.

- V prípade ukončenia využívania služieb po skončení zmluvných viazanosti je potrebné nainštalované technológie odovzdať
v sídle spoločnosti v adekvátnej kondícii. V prípade poškodenia vrátených zariadení si vyhradzujeme právo na náhradu škody
až do 100% hodnoty veci.
- Pri typoch poškodenia zariadení na ktoré sa nevzťahuje záruka „poškodenia prepätím, rozbitie ,živel“ je klient povinný
v čase viazanosti uhradiť poskytovateľovi finančnú náhradu za výmenu nového zariadenia.
- V prípade ponechania si zariadení po skončení viazanosti /zmluvným ukončením vzťahov/ má klient možnosť odkúpenia
zariadenia za zostatkovú hodnotu: Wifi jednotka – 5 Eur , GPON jednotka – 10Eur
- V prípade nedodržania viazanosti je klient povinný uhradiť plnú cenu zriadenia a aktivácie bez viazanosti.
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Iné poplatky
Pozastavenie/prerušenie služby - 15Eur / Jednorázovo
Znovu obnovenie služby - 15Eur/ Jednorázovo
Servis /neoprávnená reklamácia poruchy / - 20 Eur /výjazd
E-mailová schránka – 0Eur
Verejná IP adresa - 10Eur/mesiac
Reinštalácia PC /odvírenie PC/záchrana dát - 12Eur/hod

Všetky ceny v tomto cenníku sú uvádzane s DPH. Pri aktuálnej sadzbe DPH 20%

V Lipanoch : 1.5.2016

Platný od : 1.6.2016
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