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13,00 € 90,00 € 120,00 €
15,00 € 80,00 € 100,00 €
17,00 € 70,00 € 90,00 €
20,00 € 60,00 € 80,00 €
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Tento dokument je zjednodušený informatívny cenník. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytovaní verejných služieb je podrobný cenník služieb 
a servisných služieb, ktorý nájdete aj na webovom sídle poskytovateľa v sekcii dokumenty. 

Cenník programov FIBER light

Služba SERVIS+
(1,90€ mesačne)

Všetky ponúkané mesačné programy sú skutočne časovo aj dátovo úplne neobmedzené!

Ceny mesačných programov sú pevné, rozsah využívania služby nemá vplyv na ich ceny.

Za jeden mesačný poplatok je možné pripojiť viac počítačov a iných zariadení v jednej domácnosti.

FL 60 60 / 15

150,00 €
FL 100 100 / 25
FL 150 150 / 35
FL 200

INŠTALAČNÝ 
POPLATOK

bez služby
SERVIS+

(24m viazanosť)

INŠTALAČNÝ 
POPLATOK

(bez viazanosti)

Verejná IP adresa 2,99€ / mesačne

Zahŕňa prioritné poradie pri riešení servisu, bezplatný výjazd a servisnú prácu technika aj v prípade poruchy, na ktorú sa 
nezvzťahujú záručné podmienky (zákazníkom spôsobené poruchy). Účtuje sa iba materiál a / alebo použité zariadenia. Služba je 

uplatniteľná najviac 1x ročne. Bežná cena hodinového neoprávneného servisného výjazdu technika + 1 hodiny servisnej práce je od 
40 EUR. Servisné práce na ktoré sa vzťahujú záručné podmienky sú vždy bezplatné (aj pri nevyužití služby SERVIS+).

IPTV s archívom od 8,49€ / mesačne
(za jeden poplatok je možné sledovať na 2 TV prijímačoch + mobile / tablete / počítači, aj bez potreby boxu - viď. cenník IPTV)

Pevná linka od 0€ mesačne (hovory vo vlastnej sieti zdarma).

Popis mesačných programov a inštalačného poplatku:

Uvádzané sú maximálne dosiahnuteľné rýchlosti v Mbps, dynamická agregácia.

Inštalačný poplatok zahŕňa vzduchom vedený samonosný optický kábel do 100m, kotvy, konzoly, prácu technika a 
bezplatné zapožičanie optickej sieťovej jednotky (ONU) po dobu trvania zmluvy.
WIFI router, Android IPTV Box, IP Telefón alebo ďalšie zariadenia a káble nesúvisiace so zriadením pripojenia v domácnosti niesú 
zahrnuté v inštalačnom poplatku, zákazník si ich môže zakúpiť na mieste pripojenia od technika. Nad 100m optického kábla medzi 
najbližším vonkajším prípojným bodom a jednotkou ONU sa účtuje 0,50€/m.
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INŠTALAČNÝ
POPLATOK

so službou
SERVIS+

(24m viazanosť)

Doplnkové služby:
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