
  

 
  

Ceník AVONET Internet pro domácnosti platný od 1. 11. 2017 
Veškeré ceny jsou vč. DPH. 

Nabídku služeb na vaší adrese získáte po ověření dostupnosti 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: osobni@avonet.cz      E-mail: firemni@avonet.cz E-mail: podpora@avonet.cz 

■ Optický internet 
vysokorychlostní připojení k internetu na sídlištích 

Tarif Rychlost 
Měsíční paušál 

(tříměsíční předplatné) 

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

▪ nabízená rychlost Sprint mini a Sprint aktiv je vyhrazená (bez agregace) 

▪ minimální zaručená rychlost připojení Sprint mini a Sprint aktiv je 95 % nabízené rychlosti  

▪ poplatek je účtován formou tříměsíčního předplatného 

▪ pevná veřejná IPv4 adresa za příplatek dle platného ceníku doplňkových služeb 

▪ v ceně služby Mailbox s antivirovou a antispamovou ochranou 

 

* tarif Sprint extra je dostupný jen ve vybraných lokalitách, nabízená rychlost je maximální 
dosažitelná, minimální zaručená rychlost je jedna desetina nabízené rychlosti 

Sprint mini 30/15 Mb/s 299 Kč 

Sprint aktiv 100/50 Mb/s 349 Kč 

Sprint extra * 1000/200 Mb/s 449 Kč 

   

Aktivační poplatek 

Zřízení služby. Smlouva na dobu neurčitou s minimální dobou trvání 12 měsíců. 499 Kč 

Aktivační poplatek za zřízení služby zahrnuje aktivaci tarifu, cestovné, přivedení síťového kabelu do bytu uživatele a konfiguraci připojení u zákazníka v rozsahu 
do 2 hodin. Aktivační poplatek nezahrnuje dodávku WiFi routeru, switche, zásuvky a lišt. Vícepráce jako např. servis počítače zákazníka nebo lištování jsou 
účtovány zvlášť. Aktivační poplatek hradí účastník v hotovosti při převzetí zřízené služby. 

■ Pevný internet xDSL 
vysokorychlostní pevné připojení k internetu přes pevnou síť 

Tarif Rychlost 
Měsíční paušál 

(tříměsíční 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 je maximální dosažitelná ve směru k zákazníkovi / 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 předplatného 

▪ pevná veřejná IPv4 adresa za příplatek dle platného ceníku doplňkových služeb 

▪ IPv6 adresa v ceně tarifů DSL mini, DSL aktiv a DSL extra 

 

* tarify xDSL mini+, xDSL aktiv+ a xDSL extra+ jsou dostupné jen ve vybraných lokalitách 

 

 DSL mini 20/2 Mb/s 449 Kč 

 DSL aktiv 50/5 Mb/s 549 Kč 

 DSL extra 100/10 Mb/s 649 Kč 

 xDSL mini+ * 20/4 Mb/s 399 Kč 

 xDSL aktiv+ * 50/10 Mb/s 449 Kč 

 xDSL extra+ * 100/20 Mb/s 549 Kč 

   

Aktivační poplatek 
Aktivační poplatek za zřízení služby zahrnuje aktivaci tarifu, zprovoznění koncové zásuvky u zákazníka a zaslání předkonfigurovaného 
VDSL modemu poštou. Smlouva na dobu neurčitou s minimální dobou trvání 12 měsíců. 

1 000 Kč 

■ Mobilní internet 4G LTE 
vysokorychlostní mobilní připojení k internetu 

Tarif Měsíční datový objem 
Měsíční paušál 

(tříměsíční předplatné) 

▪ rychlé připojení k internetu prostřednictvím LTE mobilní sítě 

▪ rychlost a dostupnost připojení je závislá na pokrytí signálem mobilního operátora 

▪ na mobilní připojení je uplatňován datový limit tzv. FUP dle zvoleného tarifu 

▪ po vyčerpání datového limitu se rychlost sníží, ale připojení zůstává funkční 

▪ poplatek je účtován formou tříměsíčního předplatného 

▪ pevná veřejná IPv4 adresa za příplatek dle platného ceníku doplňkových služeb 

 

* tarif LTE extra má rychlost omezenou na 8/4 Mb/s. Tarif LTE extra vyžaduje použití modemu 
Huawei LTE CPE B310. 

LTE mini 1,5 GB 149 Kč 

LTE aktiv 5 GB 289 Kč 

LTE extra * 60 GB 449 Kč 

   

Aktivační poplatek Aktivační poplatek za zřízení služby zahrnuje aktivaci tarifu, konfiguraci LTE modemu a zaslání poštou. 0 Kč 

■ Bezdrátový internet 
vysokorychlostní bezdrátové připojení k internetu 

Tarif Rychlost 
Měsíční paušál 

(tříměsíční předplatné) 

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

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

▪ minimální zaručená rychlost připojení je jedna desetina nabízené rychlosti 

▪ poplatek je účtován formou tříměsíčního předplatného 

▪ v ceně služby Mailbox s antivirovou a antispamovou ochranou 

▪ pevná veřejná IPv4 adresa za příplatek dle platného ceníku doplňkových služeb 

 

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

 

 

mojeWiFi mini 10/1 Mb/s 299 Kč 

mojeWiFi aktiv * 15/2 Mb/s 349 Kč 

mojeWiFi extra * 20/3 Mb/s 449 Kč 

 
 
 
 
 

Aktivační poplatek 

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

Zřízení služby. Smlouva na dobu neurčitou s minimální dobou trvání 12 měsíců. 2 190 Kč 

Zřízení služby. Smlouva na dobu neurčitou bez minimální doby trvání.  3 300 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, přijímací anténu max. 16 dBi, 
napájecí zdroj, 20 m UTP kabelu a příslušenství. V případě připojení v bytovém domě je v rámci zřízení služby přiveden pouze síťový kabel do bytu uživatele. 
Aktivační poplatek nezahrnuje dodávku WiFi routeru, výložníku, switche, zásuvky a lišt. Vícepráce jako např. servis počítače zákazníka nebo lištování jsou 
účtovány zvlášť. Aktivační poplatek při použití speciální sady pro připojení na větší vzdálenost od přístupového bodu se sjednává individuálně. Sada pro 
bezdrátové připojení mojeWiFi zůstává v majetku poskytovatele. Aktivační poplatek hradí účastník v hotovosti při převzetí zřízené služby. 

 

http://www.avonet.cz/


  

 
  

Ceník AVONET Internet pro domácnosti platný od 1. 11. 2017 
Veškeré ceny jsou vč. DPH. 

Nabídku služeb na vaší adrese získáte po ověření dostupnosti 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: osobni@avonet.cz      E-mail: firemni@avonet.cz E-mail: podpora@avonet.cz 

■ Kabelový internet 
vysokorychlostní připojení k internetu přes přípojku kabelové televize 

Tarif Rychlost 
Měsíční paušál 

(tříměsíční předplatné) 

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

▪ nabízená rychlost je maximální dosažitelná ve směru k zákazníkovi / 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 předplatného 

▪ pevná veřejná IPv4 adresa za příplatek dle platného ceníku doplňkových služeb 

 

* 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 239 Kč 

Kabel aktiv * 40/4 Mb/s 349 Kč 

Kabel extra * 80/8 Mb/s 449 Kč 

 
 
 

Aktivační poplatek 

Zřízení služby. Smlouva na dobu neurčitou s minimální dobou trvání 24 měsíců. (Pro tarif Kabel mini aktivační poplatek 1 300 Kč) 0 Kč 

Zřízení služby. Smlouva na dobu neurčitou s minimální dobou trvání 12 měsíců. 1 300 Kč 

Aktivační poplatek za zřízení služby zahrnuje aktivaci tarifu, montáž sady pro kabelové připojení a konfiguraci připojení u zákazníka v rozsahu do 2 hodin. Sada 
pro kabelové připojení obsahuje kabelový modem a příslušenství. Aktivační poplatek nezahrnuje případnou výměnu nevyhovujících komponent televizního 
kabelového rozvodu, dodávku WiFi routeru, switche a lišt. Cestovné a vícepráce jako např. servis počítače zákazníka nebo lištování jsou účtovány zvlášť. 
Kabelový modem zůstává v majetku poskytovatele. Aktivační poplatek hradí účastník v hotovosti při převzetí zřízené služby. 

 

CENÍK DOPLŇKOVÝCH SLUŽEB   

IP adresa  Pevná veřejná IPv4 adresa, měsíční poplatek 121 Kč 

 

 

Ceny souvisejících servisních a administrativních služeb a ceny hardwaru se řídí platným Ceníkem servisních služeb a hardwaru. 

http://www.avonet.cz/

