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

Tarif 

Aktivační 
poplatek 
(vč. DPH) 

Technologie 
Maximální 

rychlost  
(Mb/s) 

Běžně 
dostupná 
rychlost 
(Mb/s)  

Měsíční 
paušál  

(bez DPH) 

Měsíční 
paušál  

(vč. DPH) 

▪ 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 je účastníkovi k dispozici 

95 % času během jednoho kalendářního dne 

▪ podrobný popis rychlostí ve smyslu nařízení EU č. 2015/2120 najdete 

v dokumentu Pravidla při poskytování služeb přístupu k internetu na 

https://avonet.cz/ceniky-smlouvy 

▪ zúčtovacím obdobím je kalendářní měsíc, tříměsíční, půlroční nebo roční 

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  

MW5G 
MW10G 

FTTB 
30/15 25/10 272 Kč 329 Kč 

MW60G 
FTTB-G 
GPON 

100/25 70/20 272 Kč 329 Kč 

Sprint aktiv 

1 500 Kč  
MW10G 

FTTB 
100/50 70/30 330 Kč 399 Kč 

1 500 Kč  
MW60G 
FTTB-G 
GPON 

250/50 150/40 330 Kč 399 Kč 

Sprint extra 1 500 Kč  
FTTB-G 
GPON 

500/100 300/60 454 Kč 549 Kč 

Sprint ultra 1 500 Kč  
FTTB-G 
GPON 

1000/200 600/120 660 Kč 799 Kč 

       
 
Bezdrátový internet 
vysokorychlostní bezdrátové připojení k internetu 

Tarif 
Aktivační 
poplatek 
(vč. DPH) 

Technologie 
WiFi 

Maximální 
rychlost  
(Mb/s) 

Běžně 
dostupná 
rychlost 
(Mb/s) 

Měsíční 
paušál  

(bez DPH) 

Měsíční 
paušál  

(vč. DPH) 

▪ 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 je účastníkovi k dispozici 

95 % času během jednoho kalendářního dne 

▪ podrobný popis rychlostí ve smyslu nařízení EU č. 2015/2120 najdete 

v dokumentu Pravidla při poskytování služeb přístupu k internetu na 

https://avonet.cz/ceniky-smlouvy 

▪ zúčtovacím obdobím je kalendářní měsíc, tříměsíční, půlroční nebo roční 

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 6/0,8 288 Kč 349 Kč 

2 500 Kč 802.11ac 20/5 12/3 288 Kč 349 Kč 

mojeWiFi aktiv 

2 500 Kč  802.11b/g/n 15/2 9/1,6 330 Kč 399 Kč 

2 500 Kč  802.11ac 40/10 24/6 330 Kč 399 Kč 

mojeWiFi extra 

2 500 Kč  802.11b/g/n 20/3 12/2 454 Kč 549 Kč 

2 500 Kč  802.11ac 60/20 36/12 454 Kč 549 Kč 

       

       

Kabelový internet 
vysokorychlostní připojení k internetu přes přípojku kabelové televize 

Tarif 

Aktivační 
poplatek 
(vč. DPH) 

Technologie 
Maximální 

rychlost  
(Mb/s) 

Běžně 
dostupná 
rychlost 
(Mb/s) 

Měsíční 
paušál  

(bez DPH) 

Měsíční 
paušál  

(vč. DPH) 

▪ 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 je účastníkovi k dispozici 

95 % času během jednoho kalendářního dne 

▪ podrobný popis rychlostí ve smyslu nařízení EU č. 2015/2120 najdete 

v dokumentu Pravidla při poskytování služeb přístupu k internetu na 

https://avonet.cz/ceniky-smlouvy 

▪ zúčtovacím obdobím je kalendářní měsíc, tříměsíční, půlroční nebo roční 

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 
DOCSIS 3.0 

5/1 3/0,8 272 Kč 329 Kč 

Kabel aktiv 

1 500 Kč  DOCSIS 1.0 15/2 9/1,6 330 Kč 399 Kč 

1 500 Kč  DOCSIS 3.0 40/4 24/2,5 330 Kč 399 Kč 

Kabel extra 1 500 Kč  DOCSIS 3.0 80/8 48/5 454 Kč 549 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. 
Ceny bez DPH jsou uvedeny zaokrouhleně. 

http://www.avonet.cz/

