
Ceník připojení a služeb 
    

Ceník služeb -připojení k internetu 
Název tarifu  Max. rychlost   agregace cena vč.DPH závazek 

TARIF 200  30Mbit/s synchronní  1:5  200,-   24 měsíců 
TARIF 250  100Mbit/s synchronní  1:5  250,-   12 měsíců 
TARIF 300  100Mbit/s synchronní  1:5  300,-   neurčito 
VIP Individual    individuální smluvní podmínky a smluvní cena 

Ceník IPTV 
Název           cena / měs 

Balíček Start          120,- 
(základní balíček, bez kterého nejdou jiné IPTV služby Zpětné přehrávání až 7 dní + Nahrávky 50 hodin) 

Balíček MAXI + HBO GO (83 TV kanálů + 28 FILM kanálů)   699,-  
Další balíčky On-Line na www adrese:       https://sledovanitv.cz/service 
(nutná bezplatná registrace) 
 

Ceník práce technika + kabeláž 
Název           cena vč DPH 

První instalace          zdarma  
Servisní ½ hodina (každá započatá)       250,-  
Kabel USP CAT5E indoor        10 kč/m
         

Ceník VoIP 
Služba volání     Cena vč DPH 

V rámci naší VoIP sítě (a IPEX.CZ)   0,- 
Do pevných sítí ČR    0,99,- /min (účtováno po vteřinách) 
Do mobilních sítí ČR    3,40,- /min (účtováno po vteřinách) 
VoIP sítě     0,99,- /min (účtováno po vteřinách) 
Neveřejné sítě (972, 973, 974, 95x)         1,20,- /min (účtováno po vteřinách) 
Modrá linka (810, 844, 855)   0,84,- /min (účtováno po vteřinách) 
Bílá linka (840, 841, 842, 848)   2,10,- /min (účtováno po vteřinách) 
Informace o telefonních číslech v ČR (1180)  18,- /min (účtováno po vteřinách) 
Informace o telefonních číslech v zahraničí (1181) 18,- /min (účtováno po vteřinách) 
Informační služby (141xx)    7,20,- /min (účtováno po vteřinách) 
Komerční služby (10xx, 12xx(x), 140xx)  4,80,- /min (účtováno po vteřinách) 
Ohlašovna poruch v síti Českého Telecomu  7,20,- /min (účtováno po vteřinách) 
O2 Assistent     24,- /min (účtováno po vteřinách) 
T-Mobile Assistent    24,- /min (účtováno po vteřinách) 
Paging operator 06001    9,60,- /min (účtováno po vteřinách) 
Paging operator 06002    14,40,- /min (účtováno po vteřinách) 
Dial-up (971)     0,72,- /min (účtováno po vteřinách) 
 

Ceník WiFi a LAN vybavení pro domácnosti a firmy 
Služba volání     odkaz na On-Line katalog 

WiFi vybavení pro domácnost   https://shop.mm-comp.cz/cs/kategorie/24256-wifi-a-site 


