
 

 
 

Ceník AVONET Internet Air Multi 
                            platný od 1. 9. 2010 

■ AVONET Internet Air Multi 
vysokorychlostní bezdrátové připojení k internetu  

Tarif Rychlost  
In/out 

Měsíční paušál 
bez DPH 

Popis služby 

M1 3/1 Mb/s    900 Kč 

M2 4/1 Mb/s 1 900 Kč 

M3 6/1 Mb/s 2 900 Kč 

 � připojení k internetu bez omezení množství přenesených dat, maximální přenosová rychlost dle 
zvoleného tarifu, agregace přenosové rychlosti 1:6 

� v ceně služby pevná veřejná IP adresa, zakončení standardním Ethernet rozhraním 

� na vyžádání až 3x MailboxBiz s antivirem, antispamem a přístupem přes webové rozhraní 

� k ceně služby je účtován měsíční poplatek za přenosovou trasu 

 
 

Ceník dopl ňkových služeb  ceny bez DPH ceny s DPH 

 
Zřizovací poplatek pro tarif M3. 
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s minimální dobou trvání 12 měsíců. 900 Kč 1 080 Kč 

Zřizovací poplatek pro tarif M2. 
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s minimální dobou trvání 12 měsíců. 1 900 Kč 2 280 Kč Zřizovací poplatek 

Zřizovací poplatek pro tarif M1. 
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s minimální dobou trvání 12 měsíců. 2 900 Kč 3 480 Kč 

Změna služby Přechod na nižší tarif. 791,67 Kč 950 Kč 

Reaktivace služby Opětovná aktivace služby z důvodu přerušení služby pro neplacení včas nebo řádně nebo pro 
užití služeb Poskytovatele v rozporu se Všeobecnými podmínkami. 208,34 Kč 250 Kč A
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Manipulační poplatek Změna smlouvy nebo smluvních stran. 416,67 Kč 500 Kč 

 

M
ai

lb
ox

 

Další MailboxBiz, roční 
poplatek 

E-mailová schránka o velikosti 100 MiB s antivirovou a antispamovou ochranou, transport 
jednotlivých e-mailů omezen velikostí do 20 MiB, název jmeno.prijmeni@avonet.cz, zasílání 
SMS o příchozí poště, přístup k poštovní schránce také přes webové rozhraní (Webmail). 

1 200 Kč 1 440 Kč 

 

Technické práce v rámci aktivace služby (každá započatá 1 hodina práce) 241,67 Kč 290 Kč 

Práce montážního technika (každá započatá 1 hodina práce, i vzdáleným přístupem) 416,67 Kč 500 Kč 

Práce pracovníka technické podpory (každá započatá 1/2 hodina práce, i vzdáleným přístupem) 208,34 Kč 250 Kč S
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Cestovné (každý započatý 1 km jízdy) 8,34 Kč 10 Kč 

 

Poplatek za platbu v hotovosti na zákaznickém centru 25,00 Kč       30 Kč 

Vyhotovení tištěného vyúčtování (bez opravy údajů) 25,00 Kč 30 Kč 

Vyhotovení a zaslání tištěného vyúčtování (bez opravy údajů) 41,67 Kč 50 Kč 

Dohledání chybně zaslané (označené) platby 41,67 Kč 50 Kč 

Oprava vystavené faktury na základě dodatečných požadavků zákazníka 33,34 Kč 40 Kč 

Oprava a zaslání tištěného vyúčtování (faktury) na základě dodatečných požadavků zákazníka 50,00 Kč 60 Kč 
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Zaslání upomínky/výzvy ke sjednání nápravy či k zaplacení dlužné částky 83,34 Kč 100 Kč 

 


