
  

 
 
 
  

Ceník AVONET Internet pro domácnosti účinný od 1. 6. 2018 
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 

Pevný internet Sprint 
vysokorychlostní připojení k internetu na sídlištích a v bytových domech 

Tarif 
Aktivační 
poplatek 

Technologie 
Maximální 

rychlost  
(Mb/s) 

Minimální 
zaručená 
rychlost 
(Mb/s)  

Měsíční 
paušál 

▪ připojení k internetu bez omezení množství přenesených dat 

▪ rychlosti jsou uvedeny ve směru k zákazníkovi (stahování) / od zákazníka (odesílání) 

▪ běžně dostupná rychlost stahování a odesílání dat se pohybuje v rozmezí 80–100 % 

rychlosti maximální a je účastníkovi k dispozici v 95 % měření v každém souvislém 

24hodinovém intervalu 

▪ podrobnější vysvětlení garancí rychlostí ve smyslu nařízení EU č. 2015/2120 najdete 

v dokumentu Pravidla při poskytování služeb přístupu k internetu na 

http://avonet.cz/ceniky-smlouvy 

▪ zúčtovacím obdobím je kalendářní měsíc nebo tříměsíční předplatné 

▪ aktivační poplatek se účtuje za aktivaci tarifu jako příspěvek na vyčlenění přenosové 

kapacity v přístupové síti poskytovatele. Aktivační poplatek v případě potřeby zřídit nové 

přípojné vedení zahrnuje také cestovné, přivedení síťového kabelu do bytu uživatele a 

konfiguraci připojení u zákazníka v rozsahu do 2 hodin. Aktivační poplatek nezahrnuje WiFi 

router, switch, zásuvku a lišty, vícepráce jako např. servis počítače nebo lištování, toto je 

účtováno zvlášť. Aktivační poplatek hradí účastník v hotovosti při převzetí zřízené služby. 

Sprint mini 

1 500 Kč MW 30/15 10/5 329 Kč 

1 500 Kč FTTB 30/15 15/10 329 Kč 

1 500 Kč GPON 100/25 20/5 329 Kč 

Sprint aktiv 
1 500 Kč FTTB 100/50 50/10 399 Kč 

1 500 Kč GPON 200/50 40/10 399 Kč 

Sprint extra 1 500 Kč GPON 1000/200 100/20 549 Kč 

      

      
       

Pevný internet xDSL / Optical  
vysokorychlostní pevné připojení k internetu přes pevnou síť 

Tarif 
Aktivační 
poplatek 

Technologie 

Maximální 
rychlost  
(Mb/s) 

Minimální 
zaručená 
rychlost 
(kb/s) 

Měsíční 
paušál 

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

cena služby je konečná 

▪ připojení k internetu bez omezení množství přenesených dat 

▪ rychlosti jsou uvedeny ve směru k zákazníkovi (stahování) / od zákazníka (odesílání) 

▪ běžně dostupná rychlost stahování a odesílání dat odpovídá 80 % maximální rychlosti 

nastaveného rychlostního profilu 

▪ podrobnější vysvětlení garancí rychlostí ve smyslu nařízení EU č. 2015/2120 najdete 

v dokumentu Pravidla při poskytování služeb přístupu k internetu na 

http://avonet.cz/ceniky-smlouvy 

▪ zúčtovacím obdobím je kalendářní měsíc nebo tříměsíční předplatné 

▪ aktivační poplatek se účtuje za aktivaci tarifu. Aktivační poplatek v případě potřeby zřídit 

nové přípojné vedení zahrnuje zprovoznění koncové zásuvky u zákazníka a zaslání 

předkonfigurovaného VDSL modemu/WiFi routeru zákazníkovi poštou. VDSL modem/WiFi 

router není součástí aktivačního poplatku a je účtován zvlášť. 

 DSL mini 1 500 Kč ADSL/VDSL 20/2 512/256 449 Kč 

 DSL aktiv 1 500 Kč VDSL 50/5 1024/256 549 Kč 

 DSL extra 1 500 Kč VDSL 100/10 2048/256 649 Kč 

 DSL ultra 1 500 Kč VDSL 250/25 3072/256 899 Kč 

 Optical 500 1 500 Kč Optical 500/50 3072/256 999 Kč 

      

      

      

Kabelový internet 
vysokorychlostní připojení k internetu přes přípojku kabelové televize 

Tarif 
Aktivační 

poplatek 
Technologie 

Maximální 
rychlost  
(Mb/s) 

Minimální 
zaručená 
rychlost 
(kb/s) 

Měsíční 
paušál 

▪ připojení k internetu bez omezení množství přenesených dat 

▪ rychlosti jsou uvedeny ve směru k zákazníkovi (stahování) / od zákazníka (odesílání) 

▪ běžně dostupná rychlost stahování a odesílání dat se pohybuje v rozmezí 80–100 % 

rychlosti maximální a je účastníkovi k dispozici v 95 % měření v každém souvislém 

24hodinovém intervalu 

▪ podrobnější vysvětlení garancí rychlostí ve smyslu nařízení EU č. 2015/2120 najdete 

v dokumentu Pravidla při poskytování služeb přístupu k internetu na 

http://avonet.cz/ceniky-smlouvy 

▪ zúčtovacím obdobím je kalendářní měsíc nebo tříměsíční předplatné 

▪ aktivační poplatek se účtuje za aktivaci tarifu jako příspěvek na vyčlenění přenosové 

kapacity v přístupové síti poskytovatele. Aktivační poplatek v případě potřeby zřídit nové 

přípojné vedení zahrnuje také montáž sady pro kabelové připojení a konfiguraci 

připojení u zákazníka v rozsahu do 2 hodin. Aktivační poplatek nezahrnuje případnou 

výměnu nevyhovujících komponent televizního kabelového rozvodu, WiFi router, switch 

a lišty, cestovné, vícepráce jako např. servis počítače nebo lištování, toto je účtováno 

zvlášť. Kabelový modem zůstává v majetku poskytovatele. Aktivační poplatek hradí 

účastník v hotovosti při převzetí zřízené služby. 

Kabel mini 1 500 Kč DOCSIS 1.0/3.0 5/1 512/128 329 Kč 

Kabel aktiv 
1 500 Kč DOCSIS 1.0 15/2 2048/384 399 Kč 

1 500 Kč DOCSIS 3.0 40/4 3072/384 399 Kč 

Kabel extra 1 500 Kč DOCSIS 3.0 80/8 4096/512 549 Kč 
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Bezdrátový internet 
vysokorychlostní bezdrátové připojení k internetu 

Tarif 
Aktivační 
poplatek 

Technologie 
WiFi 

Maximální 
rychlost  
(Mb/s) 

Minimální 
zaručená 
rychlost 
(kb/s) 

Měsíční 
paušál 

▪ připojení k internetu bez omezení množství přenesených dat 

▪ rychlosti jsou uvedeny ve směru k zákazníkovi (stahování) / od zákazníka (odesílání) 

▪ běžně dostupná rychlost stahování a odesílání dat se pohybuje v rozmezí 60–100 % 

rychlosti maximální a je účastníkovi k dispozici v 95 % měření v každém souvislém 

24hodinovém intervalu 

▪ podrobnější vysvětlení garancí rychlostí ve smyslu nařízení EU č. 2015/2120 najdete 

v dokumentu Pravidla při poskytování služeb přístupu k internetu na 

http://avonet.cz/ceniky-smlouvy 

▪ zúčtovacím obdobím je kalendářní měsíc nebo tříměsíční předplatné 

▪ aktivační poplatek se účtuje za aktivaci tarifu jako příspěvek na vyčlenění přenosové 

kapacity v přístupové síti poskytovatele. Aktivační poplatek v případě potřeby zřídit nové 

přípojné vedení zahrnuje také cestovné, montáž sady pro bezdrátové připojení 

a konfiguraci připojení u zákazníka v rozsahu do 2 hodin. Aktivační poplatek nezahrnuje 

WiFi router, výložník, nestandardní anténu, switch, zásuvku a lišty, vícepráce jako např. 

servis počítače zákazníka nebo lištování, toto je účtováno zvlášť. Sada pro bezdrátové 

připojení zůstává v majetku poskytovatele. Aktivační poplatek hradí účastník v hotovosti 

při převzetí zřízené služby. 

mojeWiFi mini 
2 500 Kč 802.11b/g/n 10/1 1024/256 349 Kč 

2 500 Kč 802.11ac 20/5 1024/256 349 Kč 

mojeWiFi aktiv 
2 500 Kč 802.11b/g/n 15/2 1536/256 399 Kč 

2 500 Kč 802.11ac 40/10 1536/384 399 Kč 

mojeWiFi extra 
2 500 Kč 802.11b/g/n 20/3 2048/384 549 Kč 

2 500 Kč 802.11ac 80/20 2560/512 549 Kč 

      

      

Mobilní internet 4G LTE 
vysokorychlostní mobilní připojení k internetu 

Tarif Aktivační poplatek 
Měsíční datový 

objem 
Měsíční paušál 

▪ 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 

základního objemu dat dochází k zpomalení datového připojení na rychlost max. 256 kb/s. 

Zpomalení datového připojení je pouze dočasné, a uplatní se pouze do začátku 

následujícího zúčtovacího období. 

▪ odhadované maximální rychlosti tarifu LTE extra jsou 8/4 Mb/s, uvedeno ve směru 

k zákazníkovi (stahování) / od zákazníka (odesílání) 

▪ podrobnější vysvětlení garancí rychlostí ve smyslu nařízení EU č. 2015/2120 najdete 

v dokumentu Pravidla při poskytování služeb přístupu k internetu na 

http://avonet.cz/ceniky-smlouvy 

▪ zúčtovacím obdobím je kalendářní měsíc 

▪ tarif LTE extra vyžaduje použití modemu Huawei LTE CPE B310 

▪ aktivační poplatek zahrnuje také konfiguraci LTE modemu a jeho zaslání zákazníkovi 

poštou. LTE modem není součástí aktivačního poplatku a je účtován zvlášť. 

LTE mini 500 Kč 1,5 GB 149 Kč 

LTE aktiv 500 Kč 5 GB 289 Kč 

LTE extra 500 Kč 60 GB 449 Kč 

   

   

   

   

   

 
 

 

 

 

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

Ceny doplňkových služeb včetně provozu veřejných IP adres se řídí Ceníkem doplňkových služeb. 

http://www.avonet.cz/

