
 

 

Ceník AVONET Internet xDSL 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.: + 420 577 001 777 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 

■ 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 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 

 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  

      

■ Internet xDSL Classic 
vysokorychlostní pevné připojení k internetu vázané na aktivní pevnou telefonní linku s přiděleným telefonním číslem 

Tarif Rychlost 

Měsíční 
paušál 

(tříměsíční 
předplatné) 

Měsíční 
paušál 

(půlroční 
předplatné) 

Měsíční 
paušál 
(roční 

předplatné) 

 • zákazník platí měsíční hlasový paušál navíc (není v ceně internetového připojení); 

• připojení 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 

 xDSL Classic mini 2/0,25 Mb/s 299 Kč 279 Kč 259 Kč  

 xDSL Classic aktiv 20/2 Mb/s 349 Kč 329 Kč 309 Kč  

 xDSL Classic extra 40/2 Mb/s 449 Kč 429 Kč 409 Kč  

 
      

      

 

 
CENÍK DOPLŇKOVÝCH SLUŽEB 

 
 

 

            ceny s DPH 

 Z
m
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Aktivační poplatek  Aktivace služby AVONET Internet xDSL. Minimální délka trvání smluvního vztahu je 12 měsíců. 0 Kč 

Manipulační poplatek Přechod 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 
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Další Mailbox 
(roční poplatek) 

E-mailová schránka o velikosti 1GiB 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 
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Hardwarový xDSL modem/router ZyXEL VMG1312-B30B (VDSL2/ADSL2+, WiFi 802.11n, 4 datové porty), včetně konfigurace 1 390 Kč 
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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 


