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Ceník internetového p řipojení s služeb souvisejících ve řejné telekomunika ční sít ě Miroslav 
Klement – Praslavice.Net platný od 1. června 2019. 

 

Pásmo 5GHz MIMO  

Tarif  Rychlost stahování  Rychlost odesílání  Cena 

HOME BASIC 5GHz MIMO 16Mbit/s  2Mbit/s  277,- Kč s DPH 

HOME MAXI 5GHz MIMO 24Mbit/s  3Mbit/s  377,- Kč s DPH 

HOME SUPER 5GHz MIMO 32Mbit/s  4Mbit/s  477,- Kč s DPH 

 

Pásmo Optika  

Tarif  Rychlost stahování  Rychlost odesílání  Cena 

HOME BASIC Optika  32Mbit/s  32Mbit/s  277,- Kč s DPH 

HOME MAXI Optika  64Mbit/s  64Mbit/s  377,- Kč s DPH 

HOME SUPER Optika  96Mbit/s  96Mbit/s  477,- Kč s DPH 

 
- Aktivace zdarma. 
- Při přechodu od jiného poskytovatele ZDARMA po dobu výpovědní lhůty, maximálně však 2 měsíce 
  a pouze soukromé osoby. 
- Zapůjčení vyhrazené veřejné IP adresy NATem 1:1 ZDARMA pro tarify s měsíční fakturací od 277,- Kč. 
- Zapůjčení vyhrazené veřejné IP adresy NATem 1:1 90,- Kč pro tarify s měsíční fakturací do 276,- Kč. 
- Na internetovém připojení není žádné datové omezení ani FUP. 
- Uvedená rychlost internetu je maximální a je pro každého uživatele nastavena zvlášť. V závislosti 
  na vytížení sítě může být rychlost ovlivněna aktuálním stavem. Garantovaná rychlost je stanovena 
  jako 20% rychlosti maximální. 
- Splatnost do 14. dne v měsíci kdy se služba čerpá. 
- Po dohodě možno předplatit několik měsíců předem. 
- Jiné rychlosti a ceny dle individuální dohody. 
- Za zaslání papírové faktury se účtuje přirážka 50,- Kč k celkové ceně Služby. 
- Znovu připojení při opakovaném neplacení činí 500,- Kč. 
- Tarify jsou určeny POUZE pro koncové uživatele a nejsou určeny k přeprodeji nebo sdílení! 
  
Jako jediní nabízíme víkendové připojení vhodné na chaty a chalupy. Cena je 120,- Kč 
měsíčně. Dostanete za ní rychlost 2 až 10Mbit dle lokality a použité technologie pro připojení. 
Pokud budete například přes léto potřebovat, aby vám fungoval internet celý měsíc, stačí 
zaplatit plnou cenu 277,- Kč. 
  
Dále nabízíme možnost pozastavení internetu například z důvodu vycestování, nemoci, 
dočasného nevyužívání nemovitosti... a to na dobu od 3 měsíců do jednoho roku. 
  
Pro majitele průkazů ZTP nabízíme tarif HOME BASIC za zvýhodněnou cenu 250,- Kč. 
  
Ve všech pásmech nabízíme tarif HOME MIKRO se symetrickou rychlostí 256kbit/s za cenu 77,- Kč 
vhodný například pro EET, VoIP, SAT… 
  
 
 



Parametry službu p řipojení k internetu:  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Všechny výše uvedené tarify jsou vhodné pro veškeré  internetové aplikace a služby (nap říklad IPTV, VoIP, 
VoWiFi, Youtube, Facebook, atd.), liší se pouze po čtem soub ěžně užívaných aplikací a služeb na jedné 
přípojce. 
 
 
Veškeré ceny jsou včetně DPH, ve výši dle platných právních předpisů. 
Informace o rozhraní je uveřejněna na www.praslavice.net/dokumenty/cenik_20190601.pdf 

Služba Parametry Rychlost stahování Rychlost odesíl ání 

Služba přístup k internetu 

minimální 20% z inzerované 20% z inzerované 
běžně dostupná 70% z inzerované 70% z inzerované 

maximální 100% z inzerované 100% z inzerované 
inzerovaná 100% 100% 


