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

Tarif Aktivace 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 závisí na použité technologii pro 

přípojné vedení účastníka a nastaveném rychlostním profilu, běžně dostupná 

rychlost 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 

▪ aktivace se účtuje za aktivaci tarifu a předání koncové zásuvky u zákazníka. 

Aktivace nezahrnuje zřízení nového přípojného vedení. Koncové zařízení (VDSL 

modem/WiFi router) není součástí aktivačního poplatku a je účtováno zvlášť.  

DSL mini 
1 500 Kč 
(1 240 Kč 
bez DPH) 

DSLA 2 2/0,25 1,2/0,15 

371 Kč 449 Kč 

DSLV 2 2/0,25 1,2/0,15 

DSLA 6 4/0,3 2,4/0,18 

DSLA 8 6/0,3 3,6/0,18 

DSLV 8 6/0,3 3,6/0,18 

DSLA 16 12/0,5 7,2/0,3 

DSLV 20 20/5 12/3 

START 20/5 12/3 

DSL aktiv 
1 500 Kč 
(1 240 Kč 
bez DPH) 

DSLV 40 50/10 30/6 
454 Kč 549 Kč 

GO 50/10 30/6 

DSL extra 
1 500 Kč 
(1 240 Kč 
bez DPH) 

DSLV 80 100/20 60/12 
536 Kč 649 Kč 

RUN 100/20 60/12 

DSL ultra 
1 500 Kč 
(1 240 Kč 
bez DPH) 

GRANT 100/30 60/18 

660 Kč 799 Kč DSLV 250 250/25 150/15 

SPRINT 250/25 150/15 

Pevný internet Optical  
vysokorychlostní pevné připojení k internetu přes pevnou síť CETIN 

Tarif Aktivace 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 závisí na použité technologii pro 

přípojné vedení účastníka a nastaveném rychlostním profilu, běžně dostupná 

rychlost 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 

▪ aktivace se účtuje za aktivaci tarifu a předání koncové zásuvky u zákazníka. 

Aktivace nezahrnuje zřízení nového přípojného vedení. Koncové zařízení (WiFi 

router) není součástí aktivačního poplatku a je účtováno zvlášť.  

Optical mini 
1 500 Kč 
(1 240 Kč 
bez DPH) 

O100 100/100 60/60 371 Kč 449 Kč 

Optical aktiv 
1 500 Kč 
(1 240 Kč 
bez DPH) 

O250 250/250 150/150 412 Kč 499 Kč 

Optical extra 
1 500 Kč 
(1 240 Kč 
bez DPH) 

O500 500/500 300/300 495 Kč 599 Kč 

Optical ultra 
1 500 Kč 
(1 240 Kč 
bez DPH) 

O1000 1000/500 600/300 578 Kč 699 Kč 
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Pevný internet LTE 
vysokorychlostní bezdrátové připojení k internetu přes mobilní síť v pevném místě 

Tarif Aktivace Technologie 
Maximální 

rychlost  
(Mb/s) 

Běžně 
dostupná 
rychlost 
(Mb/s) 

Měsíční 
paušál 

(bez DPH) 

Měsíční 
paušál  

(vč. DPH) 

▪ 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 

▪ tarif LTE extra: 

o je uplatňován datový limit (FUP) v objemu 60GB, tj. po vyčerpání 

základního měsíčního objemu dat dojde ke snížení maximální rychlosti na 

256/64 kb/s. Zpomalení datového připojení je dočasné a uplatní se pouze 

do začátku následujícího zúčtovacího období. 

o předpokladem dosažení rychlostních parametrů tarifu LTE extra je využití 

LTE modemu Huawei LTE CPE B310 

o aktivace zahrnuje aktivaci tarifu, konfiguraci LTE modemu a jeho zaslání 

zákazníkovi poštou. LTE modem není součástí aktivace a je účtován zvlášť. 

▪ tarif Pevné LTE mini / aktiv / extra: 

o předpokladem dosažení rychlostních parametrů tarifu Pevné LTE je využití 

LTE modemu Huawei CPE B2338-168 

o aktivace zahrnuje aktivaci tarifu, dodávku LTE modemu a odbornou 

instalaci 

o poplatek za výjezd a práci instalačního technika 1 699 Kč (1 404 Kč bez 

DPH). V případě stěhování služby a současném prodloužení závazku na 

dalších 24 měsíců není tento poplatek účtován. Poplatek za deinstalaci 

služby je 1 499 Kč (1 239 kč bez DPH). 

LTE extra 
500 Kč  
(413 Kč 

bez DPH) 

2G 0,2/0,1 0,12/0,16 
371 Kč 449 Kč 

3G/4G 8/4 4,8/2,4 

Pevné LTE mini 
9 000 Kč  
(7 438 Kč 
bez DPH) 

LTE 10/2 6/1,2 371 Kč 449 Kč 

Pevné LTE aktiv 
9 000 Kč  
(7 438 Kč 
bez DPH) 

LTE 30/5 18/3 413 Kč 499 Kč 

Pevné LTE extra 
9 000 Kč  
(7 438 Kč 
bez DPH) 

LTE 50/5 30/3 454 Kč 549 Kč 

     

 

 

Mobilní internet LTE 
vysokorychlostní připojení k internetu přes mobilní síť 

Tarif Aktivace 

Základní 
měsíční 
objem 

dat 

Technologie 
Odhadovaná 

rychlost 
(Mb/s) 

Měsíční 
paušál 
(bez 
DPH) 

Měsíční 
paušál  

(vč. DPH) 

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

(odesílání) 

▪ služba není omezena na použití v pevném místě a je určena pro použití za pohybu 

▪ je uplatňován datový limit (FUP) dle zvoleného tarifu, tj. po vyčerpání základního 

měsíčního objemu dat dojde ke snížení odhadované maximální rychlosti na 

256/64 kb/s. Zpomalení datového připojení je dočasné a uplatní se pouze do 

začátku následujícího zúčtovacího období. 

▪ 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 

▪ aktivace zahrnuje aktivaci tarifu, konfiguraci LTE modemu a jeho zaslání 

zákazníkovi poštou. LTE modem není součástí aktivace a je účtován zvlášť. 

LTE mini 
500 Kč  
(413 Kč 

bez DPH) 
1,5 GB 

2G (EDGE) 0,2/0,1 

123 Kč 149 Kč 

3G (HSPA+) 10/5 

4G (LTE 900) 10/4 

4G (LTE 800) 10/10 

4G (LTE 2100) 10/10 

4G (LTE 1800) 10/10 

4G (LTE-A) 10/10 

LTE aktiv 
500 Kč 
(413 Kč 

bez DPH) 
5 GB 

2G (EDGE) 0,2/0,1 

239 Kč 289 Kč 

3G (HSPA+) 10/5 

4G (LTE 900) 10/4 

4G (LTE 800) 10/10 

4G (LTE 2100) 10/10 

4G (LTE 1800) 10/10 

4G (LTE-A) 10/10 

 

 
 
 
 
 
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/

