
  

 
  

Ceník AVONET Internet pro domácnosti platný od 20. 3. 2015 
Veškeré ceny jsou vč. DPH. 

Bližší informace o poskytovaných službách najdete na www.avonet.cz 

 

 www.avonet.cz 
Zákaznické centrum AVONET Domácnosti Firmy a organizace Technická podpora 

Kvítková 4323, 760 01 Zlín Tel.: +420 575 575 777 Tel.: + 420 575 575 001  Tel.: +420 577 211 214 

Tel.: +420 575 575 575 E-mail: zc@avonet.cz E-mail: obchod@avonet.cz E-mail: podpora@avonet.cz 

■ Optický internet 
vysokorychlostní připojení k internetu na sídlištích 

Tarif Rychlost 

Měsíční 
paušál 

(tříměsíční 
předplatné) 

Měsíční 
paušál 

(půlroční 
předplatné) 

Měsíční 
paušál 
(roční 

předplatné) 

 

 připojení k internetu bez časového omezení a bez omezení množství přenesených dat 

 nabízená rychlost připojení je vyhrazená (bez agregace) ve směru k zákazníkovi / 
ve směru od zákazníka 

 minimální zaručená rychlost připojení je 95 % nabízené rychlosti  

 poplatek je účtován formou tříměsíčního, půlročního nebo ročního předplatného 

 v ceně služby Mailbox s antivirovou a antispamovou ochranou 

 

Sprint mini 30/15 Mb/s 299 Kč 279 Kč 259 Kč  

Sprint aktiv 50/20 Mb/s 349 Kč 329 Kč 309 Kč  

Sprint extra 100/25 Mb/s 449 Kč 429 Kč 409 Kč   

   

Aktivační 
poplatek 

Zřízení služby. Smlouva na dobu neurčitou s minimální dobou trvání 24 měsíců. 10 Kč 

Zřízení služby. Smlouva na dobu neurčitou s minimální dobou trvání 12 měsíců. 790 Kč 

Aktivační poplatek za zřízení služby zahrnuje aktivaci tarifu, cestovné, přivedení síťového kabelu do bytu uživatele a konfiguraci připojení u zákazníka. Aktivační 
poplatek nezahrnuje dodávku HW routeru, switche, zásuvky a lišt. Vícepráce jako např. servis počítače zákazníka nebo lištování jsou účtovány zvlášť. Aktivační 
poplatek a první předplatné hradí účastník v hotovosti při převzetí zřízené služby. 

■ Kabelový internet 
vysokorychlostní připojení k internetu přes přípojku kabelové televize  

Tarif Rychlost 

Měsíční 
paušál 

(tříměsíční 
předplatné) 

Měsíční 
paušál 

(půlroční 
předplatné) 

Měsíční 
paušál 
(roční 

předplatné) 

 připojení k internetu bez časového omezení a bez omezení množství přenesených dat 

 nabízená rychlost připojení je maximální dosažitelná ve směru k zákazníkovi /          
ve směru od zákazníka 

 minimální zaručená rychlost připojení je jedna desetina nabízené rychlosti 

 v ceně služby Mailbox s antivirovou a antispamovou ochranou 

 poplatek je účtován formou tříměsíčního, půlročního nebo ročního předplatného 

 tarify Kabel aktiv a Kabel extra jsou dostupné jen ve vybraných lokalitách a za 
podmínky použití kabelového modemu podporujícího standard EuroDOCSIS 3.0 

 

Kabel mini 5/1 Mb/s 299 Kč 279 Kč 259 Kč 

Kabel aktiv 15/2 Mb/s 349 Kč 329 Kč 309 Kč 

Kabel extra 30/3 Mb/s 449 Kč 429 Kč 409 Kč 

   

Aktivační 
poplatek 

Aktivační poplatek za zřízení služby je stanoven pro každou obec individuálně a zahrnuje aktivaci tarifu, montáž sady pro kabelové připojení a konfiguraci připojení 
u zákazníka v rozsahu do 2 hodin. Sada pro kabelové připojení obsahuje repasovaný kabelový modem, datovou zásuvky, UTP kabel do 10 m a přís lušenství. 
Aktivační poplatek nezahrnuje dodávku HW routeru, switche, zásuvky a lišt. Cestovné a vícepráce jako např. servis počítače zákazníka nebo lištování jsou účtovány 
zvlášť. Zařízení se stává po zaplacení majetkem zákazníka. Aktivační poplatek a první předplatné hradí účastník v hotovosti při převzetí zřízené služby. 

■ Pevný internet xDSL 
vysokorychlostní pevné připojení k internetu přes pevnou telefonní linku bez přiděleného telefonního čísla 

Tarif Rychlost 

Měsíční 
paušál 

(tříměsíční 
předplatné) 

Měsíční 
paušál 

(půlroční 
předplatné) 

Měsíční 
paušál 
(roční 

předplatné) 

  zákazník neplatí měsíční paušál za pevnou telefonní linku, jen za internetové připojení, 

cena služby je konečná 

 připojení k internetu bez časového omezení a bez omezení množství přenesených dat 

 nabízená rychlost připojení je maximální dosažitelná ve směru k zákazníkovi /             

ve směru od zákazníka 

 minimální zaručená rychlost připojení je jedna padesátina nabízené rychlosti 

 skutečná rychlost připojení je závislá na klíčových faktorech kvality a délky 

přístupového vedení, rychlost služby je vždy nastavena na nejvyšší možnou 

 poplatek je účtován formou tříměsíčního, půlročního nebo ročního předplatného 

 v ceně služby Mailbox s antivirovou a antispamovou ochranou 

 ceník služby internet xDSL Classic vázané na aktivní pevnou telefonní linku 

s přiděleným telefonním číslem poskytneme na vyžádání 

 xDSL mini 2/0,25 Mb/s 399 Kč 379 Kč 359 Kč  

 xDSL aktiv 20/2 Mb/s 449 Kč 429 Kč 409 Kč  

 xDSL extra 40/2 Mb/s 549 Kč 529 Kč 509 Kč  

 

 

Aktivační 
poplatek 

Zřízení služby. Smlouva na dobu neurčitou s minimální dobou trvání 12 nebo 24 měsíců. 0 Kč 

■ Bezdrátový internet 
vysokorychlostní bezdrátové připojení k internetu 

Tarif Rychlost 

Měsíční 
paušál 

(tříměsíční 
předplatné) 

Měsíční 
paušál 

(půlroční 
předplatné) 

Měsíční 
paušál 
(roční 

předplatné) 

 

 připojení k internetu bez časového omezení a bez omezení množství přenesených dat 

 nabízená rychlost připojení je maximální dosažitelná ve směru k zákazníkovi / 
ve směru od zákazníka 

 minimální zaručená rychlost připojení je jedna desetina nabízené rychlosti 

 poplatek je účtován formou tříměsíčního, půlročního nebo ročního předplatného 

 v ceně služby Mailbox s antivirovou a antispamovou ochranou 

 tarify mojeWiFi aktiv a mojeWiFi extra jsou dostupné jen ve vybraných lokalitách a 
mohou vyžadovat speciální sadu pro bezdrátové připojení 

 

mojeWiFi mini 5/1 Mb/s 299 Kč 279 Kč 259 Kč  

mojeWiFi aktiv 10/2 Mb/s 349 Kč 329 Kč 309 Kč  

mojeWiFi extra 15/3 Mb/s 449 Kč 429 Kč 409 Kč  

   

Aktivační 
poplatek 

Zřízení služby. Smlouva na dobu neurčitou s minimální dobou trvání 24 měsíců. (Tarif mojeWiFi mini 1 990 Kč) 1 490 Kč 

Zřízení služby. Smlouva na dobu neurčitou s minimální dobou trvání 12 měsíců. 2 490 Kč 

Aktivační poplatek za zřízení služby v případě připojení v rodinném domě zahrnuje aktivaci tarifu, cestovné, montáž sady pro bezdrátové připojení mojeWiFi a 
konfiguraci připojení u zákazníka v rozsahu do 2 hodin. Sada pro bezdrátové připojení mojeWiFi obsahuje bezdrátový modem, box s přijímací anténou 19 dB a 
držákem na stožár, zdroj a napájení po ethernetu, 20 m UTP kabelu a příslušenství. V případě připojení v bytovém domě je v rámci zřízení služby přiveden síťový 
kabel do bytu uživatele. Aktivační poplatek nezahrnuje dodávku HW routeru, switche, zásuvky a lišt. Příplatek za silnější anténu 660 Kč. Vícepráce jako např. servis 
počítače zákazníka nebo lištování jsou účtovány zvlášť. Aktivační poplatek při použití speciální sady pro bezdrátové připojení se sjednává individuálně. Zařízení se 
stává po zaplacení majetkem zákazníka. Aktivační poplatek a první předplatné hradí účastník v hotovosti při převzetí zřízené služby. 

 
  

http://www.avonet.cz/


  

 
  

Ceník AVONET Internet pro domácnosti platný od 20. 3. 2015 
Veškeré ceny jsou vč. DPH. 

Bližší informace o poskytovaných službách najdete na www.avonet.cz 

 

 www.avonet.cz 
Zákaznické centrum AVONET Domácnosti Firmy a organizace Technická podpora 

Kvítková 4323, 760 01 Zlín Tel.: +420 575 575 777 Tel.: + 420 575 575 001  Tel.: +420 577 211 214 

Tel.: +420 575 575 575 E-mail: zc@avonet.cz E-mail: obchod@avonet.cz E-mail: podpora@avonet.cz 

CENÍK DOPLŇKOVÝCH SLUŽEB   

Z
m

ě
n

y
 

Manipulační poplatek Při přechodu na nižší tarif (snížení paušálu). Rozhodující je paušál u tříměsíčního předplatného. 950 Kč 

Reaktivační poplatek 
Obnovení poskytování služby, jejíž poskytování bylo omezeno z důvodu porušení smluvních povinností, 
resp. nezaplacení vyúčtování ceny dle Všeobecných podmínek 

500 Kč 

Manipulační poplatek Změna smlouvy nebo smluvních stran 500 Kč 

 

M
a
il

b
o

x
 

Mailbox, roční poplatek 
E-mailová schránka o velikosti 1 GiB s antivirovou a antispamovou ochranou, transport jednotlivých e-mailů omezen 
velikostí do 20 MiB, název jmeno.prijmeni@avonet.cz, až 3 aliasy, zasílání SMS o příchozí poště, přístup k poštovní 
schránce také přes webové rozhraní (Webmail) 

726 Kč 

 

IP
 

a
d

re
s
a

 

 Veřejná IP adresa,  
 měsíční poplatek 

Zřízení a provoz pevné veřejné IP adresy 121 Kč 

 

 

HW router MikroTik RB941-2nD (4 porty 10/100, WiFi 802.11n), včetně konfigurace 890 Kč 

HW xDSL modem/router ZyXEL VMG1312-B30B (VDSL2/ADSL2+, 4 porty 10/100, WiFi 802.11n), včetně konfigurace 1 390 Kč 

VoIP brána - ZyXEL P-2702R (1 datový port, 2 hlasové porty), včetně konfigurace 1 090 Kč 

UTP kabel / patch kabel (1, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20 m), cena za 1 m 10 Kč 

Lišta 1 m 20 Kč 

Zásuvka (standard 1x RJ45), včetně montáže 100 Kč 

 

S
e
rv

is
  

Práce montážního technika (každá započatá 1/2 hodina práce) 300 Kč 

Práce pracovníka technické podpory (každá započatá 1/2 hodina práce, i vzdáleným přístupem) 300 Kč 

Cestovné (každý započatý 1 km jízdy) - platí pro bezdrátový a optický internet 12 Kč 

Cestovné ve vyhrazený servisní den (1 den v týdnu za paušál) - platí pro kabelový internet 194 Kč 

Cestovné mimo vyhrazený servisní den (každý započatý 1 km jízdy) - platí pro kabelový internet 13,4 Kč 

 

O
s
ta

tn
í 

Poplatek za platbu v hotovosti v zákaznickém centru 50 Kč 

Vyhotovení tištěného vyúčtování (bez opravy údajů) 30 Kč 

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

Dohledání chybně zaslané (označené) platby 50 Kč 

Oprava vystavené faktury na základě dodatečných požadavků zákazníka 40 Kč 

Oprava a zaslání tištěného vyúčtování (faktury) na základě dodatečných požadavků zákazníka 60 Kč 

Zaslání upomínky/výzvy ke sjednání nápravy či k zaplacení dlužné částky 100 Kč 

 

http://www.avonet.cz/

