
  

 
  

Ceník AVONET Internet pro firmy 
                            platný od 8. 2. 2014 

 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 

■ AVONET Internet Air Multi 
vysokorychlostní bezdrátové připojení k internetu  

Tarif 
Rychlost  

In/out  (Mb/s) 

Měsíční paušál 
bez DPH 

Měsíční 
paušál 
s DPH* 

 

 

 připojení k internetu bez omezení množství přenesených dat 

 nabízená rychlost připojení je maximální dosažitelná ve směru k zákazníkovi (in) i ve směru 
od zákazníka (out) s agregací 1:6 

 minimální zaručená rychlost připojení je jedna šestina nabízené rychlosti 

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

 k ceně služby je účtován měsíční poplatek za přenosovou trasu 

M10 4/1    500 Kč    605 Kč 

M20 6/2  990 Kč 1 197 Kč 

M30 8/2  1 190 Kč 1 439 Kč 

M40 10/2  1 400 Kč 1 694 Kč 

 ceny bez DPH ceny s DPH* 

Aktivační poplatek 
Poplatek zahrnuje aktivaci tarifu, standardní montáž a konfiguraci připojení u zákazníka v rozsahu do 2 hodin. 
Minimální doba trvání smlouvy 12 měsíců. Zařízení zůstává majetkem poskytovatele. Zřízení služby je 
podmíněno ověřením dostupnosti. 

900 Kč 1 089 Kč 

 

■ AVONET Internet Air Office 
vysokorychlostní bezdrátové připojení k internetu v administrativních budovách 

Tarif 
Rychlost  

In/out (Mb/s) 

Měsíční paušál 
bez DPH 

Měsíční 
paušál 
s DPH* 

 

 připojení k internetu bez omezení množství přenesených dat 

 nabízená rychlost připojení je maximální dosažitelná ve směru k zákazníkovi (in) i ve směru 
od zákazníka (out) s agregací 1:6 

 minimální zaručená rychlost připojení je jedna šestina nabízené rychlosti  

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

 k ceně služby je účtován měsíční poplatek za přenosovou trasu 

OA1 4/1    480 Kč   580 Kč 

OA2 6/2  640 Kč 744 Kč 

OA3 8/2  800 Kč 968 Kč 

 ceny bez DPH ceny s DPH* 

Aktivační poplatek 
Zřízení připojení v administrativních budovách současně pro více účastníků. Cena zřízení samostatné přípojky se 
sjednává individuálně dle náročnosti. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s minimální dobou trvání 12 měsíců. 

900 Kč 1 089 Kč 

■ AVONET Internet Global 
vysokorychlostní připojení k internetu symetrickou rychlostí 

Tarif 
Rychlost  

In/out (Mb/s) 

Měsíční 
paušál 

bez DPH 

Měsíční 
paušál 
s DPH* 

 

 připojení k internetu bez omezení množství přenesených dat 

 nabízená rychlost připojení je vyhrazená (bez agregace) ve směru k zákazníkovi (in) i ve 
směru od zákazníka (out) 

 minimální zaručená rychlost připojení je jedna polovina nabízené rychlosti 

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

  

 G-2048 2/2     3 190 Kč 3 859 Kč 

 G-4096 4/4  4 490 Kč 5 432 Kč 

 G-6144 6/6  6 790 Kč 8 215 Kč 

 G-8192 8/8  8 290 Kč 10 030 Kč 

 G-10240 10/10  9 790 Kč 11 845 Kč 

 G-14336 14/14  12 790 Kč 15 475 Kč 

 G-20480 20/20  17 290 Kč 20 920 Kč 

 

■ AVONET Internet Fibre Office 
vysokorychlostní připojení k internetu pomocí optického vlákna 

Tarif 
Rychlost  

In/out Mb/s) 

Měsíční 
paušál 

bez DPH 

Měsíční 
paušál 
s DPH*  

 
 
 
 
 

 připojení k internetu bez omezení množství přenesených dat 

 nabízená rychlost připojení je maximální dosažitelná ve směru k zákazníkovi (in) i ve směru 
od zákazníka (out) s agregací 1:8 

 minimální zaručená rychlost připojení je jedna osmina nabízené rychlosti 

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

 k ceně služby je účtován měsíční poplatek za přenosovou trasu 

 služba je dostupná ve vybrach lokalitách 

OF1 20/5     490 Kč    592 Kč 

OF2 40/10  990 Kč 1 197 Kč 

OF3 60/15  1 990 Kč 2 407 Kč 

OF4 80/20  2 990 Kč 3 617 Kč 

 ceny bez DPH ceny s DPH* 

Aktivační poplatek 
Zřízení připojení v administrativních budovách současně pro více účastníků. Cena zřízení samostatné přípojky se 
sjednává individuálně dle náročnosti. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s minimální dobou trvání 12 měsíců. 

900 Kč 1 089 Kč 

 

 

 ceny bez DPH ceny s DPH* 

Aktivační 
poplatek 

Zřízení služby včetně zapojení 
koncového zařízení. Podmínkou je 
uzavření smlouvy s minimální dobou 
trvání 12 měsíců. 

0 Kč 0 Kč 

Manipulační 
poplatek 

Přechod na nižší tarif nebo snížení 
paušálu. 

7 000 Kč 8 470 Kč 
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CENÍK DOPLŇKOVÝCH SLUŽEB ceny bez DPH ceny s DPH* 

 

Z
m

ě
n

y
 

Manipulační poplatek Přechod na nižší tarif (snížení paušálu), pokud není uvedeno u konkrétní služby jinak 785,13 Kč 950 Kč 

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

413,23 Kč 500 Kč 

Manipulační poplatek Změna smlouvy nebo smluvních stran 413,23 Kč 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, zasílání SMS o příchozí 
poště, přístup k poštovní schránce také přes webové rozhraní (Webmail) 

600 Kč 726 Kč 
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Práce montážního technika (každá započatá 1 hodina práce) 247,94 Kč 300 Kč 

Práce pracovníka technické podpory (každá započatá 1/2 hodina práce, i vzdáleným přístupem) 247,94 Kč 300 Kč 

Práce systémového inženýra (každá započatá 1 hodina práce, i vzdáleným přístupem) 991,74 Kč 1 200 Kč 

Cestovné (každý započatý 1 km jízdy) 9,92 Kč 12 Kč 

 

O
s
ta

tn
í 

Poplatek za platbu v hotovosti v zákaznickém centru 41,33 Kč 50 Kč 

Vyhotovení tištěného vyúčtování (bez opravy údajů) 24,80 Kč 30 Kč 

Vyhotovení a zaslání tištěného vyúčtování (bez opravy údajů) 41,33 Kč 50 Kč 

Dohledání chybně zaslané (označené) platby 41,33 Kč 50 Kč 

Oprava vystavené faktury na základě dodatečných požadavků zákazníka 33,06 Kč 40 Kč 

Oprava a zaslání tištěného vyúčtování (faktury) na základě dodatečných požadavků zákazníka 49,59 Kč 60 Kč 

Zaslání upomínky/výzvy ke sjednání nápravy či k zaplacení dlužné částky 82,66 Kč 100 Kč 

 

* Ceny jsou uvedeny včetně DPH v zákonné výši a zaokrouhleny na celé Kč směrem dolů. 

Ceník servisních a montážních prací platí v pracovní dny v době 8.00-16.00 hod. Mimo tuto dobu účtujeme k cenám práce příplatek 100 %. 

 


