Cenník PrievidzaNET

Zaujímate sa o vysokorýchlostné pripojenie k internetu v okrese Prievidza
za výhodných podmienok? Nové ceny aj rýchlosti Vás potešia!
• vysoká rýchlosť načítania internetových stránok a e-mailov nezávislá od rýchlosti používaného
programu a dvojnásobne rýchlejšie sťahovanie dát z internetu v nočných a ranných hodinách
• všetky služby sú bez pevnej agregácie, uplatňuje sa väčšinou len prirodzená agregácia podľa
vyťaženia jednotlivých uzlov
• vysoká rýchlosť odosielania dát (UPLOAD), napríklad oproti aDSL pripojeniu, vysoká rýchlosť
odosielania správ na mailserver PrievidzaNET nezávislá od rýchlosti používaného programu

Pokrytie sieťou PrievidzaNET
Pripojenie realizujeme z našich vysielačov v mestách Prievidza, Partizánske, Bojnice, Handlová, Nováky a v týchto
obciach a ich okolí: Bystričany, Čereňany, Cígeľ, Hradec, Horná Ves, Chalmová, Chrenovec-Brusno, Jalovec, Kanianka,
Kolačno, Kľačno, Koš, Lazany, Lehota pod Vtáčnikom, Lipník, Malá Čausa, Malá Lehôtka, Malé Bielice, Malé Kršteňany,
Malé Uherce, Malinová, Morovno, Návojovce, Nitrianske Pravno, Opatovce nad Nitrou, Oslany, Pažiť, Podhradie,
Poluvsie, Poruba, Pravenec, Ráztočno, Sebedražie, Skačany, Tužina, Veľká Čausa, Veľká Lehôtka, Veľké Bielice, Veľké
Kršteňany a Veľké Uherce.

PrievidzaNET – dátovo/časovo neobmedzené MW pripojenie

Časovo a dátovo neobmedzené pripojenie do internetu pre jednu domácnosť s „x“ počítačmi.
Zdieľané pripojenie s dynamickou agregáciou, max. do 1:6 (cez NAT s neverejnou IP adresou).
FUP je uplatňované v zmysle Všeobecných podmienok.

Názov programu

PrievidzaNET - N1
PrievidzaNET - N2
PrievidzaNET - N3
PrievidzaNET - N4

Maximálna
rýchlosť
download/upload

Mesačná platba
pri viazanosti
24 mesiacov

10/3 Mb/s
12/4 Mb/s
16/5 Mb/s
20/10 Mb/s

9,90 €
11,90 €
14,40 €
16,90 €

Mesačná platba pri
Mesačná platba
viazanosti
(bez viazanosti)
12 mesiacov

11,90 €
13,90 €
16,90 €
18,90 €

12,90 €
15,90 €
18,90 €
21,90 €

Pri všetkých programoch je možné predplatné na 6 alebo 12 mesiacov vopred
s možnosťou ďalšej zľavy. Pri platbe na 6 mesiacov vopred je uplatnená zľava
vo výške 5% a pri platbe na 12 mesiacov vopred je uplatnená zľava vo výške
10%.
Zriadenie pripojenia do internetu

Cena zriadenia prípojky do internetu bez voliteľného príslušenstva (viď str.2)
Viazanosť 24 mesiacov (zariadenie ostáva vo vlastníctve našej spoločnosti)
Bez viazanosti (zariadenie sa stáva vlastníctvom zákazníka)
Káblové pripojenie do internetu (LAN), zriadenie s vlastným HW

49,00 €
79,00 €
19,00 €

BEZPLATNÉ MERANIE si dohodnite na PrievidzaNET Hotline 0905 350 512!
Konečný rozpočet bude vypracovaný po obhliadke miesta inštalácie resp. po telefonickej konzultácii

© 2004-2018 ISSO s.r.o. Tento cenník je platný od 1.12.2018 . Všetky staršie programy zriadené v minulosti budú
postupne migrované adekvátne k úhrade a poskytovanej službe podľa aktuálne platného Cenníka PrievidzaNET.

Cenník PrievidzaNET
Kvalitné pripojenie do internetu so zárukou spoľahlivosti a seriózneho prístupu Vám prináša ISSO s.r.o.
Predajňa: A. Hlinku 40 (pod kláštorom), Prievidza, telefón: 046/5111 666, mobil: 0905 68 68 23. Pokiaľ nie je
uvedené inak, ceny sú s DPH.
Voliteľné príslušenstvo k zriadeniu pripojenia do internetu
Konzola s príslušenstvom na uchytenie (podľa potreby)

10,00 €

Kábel 1m (podľa reálnej spotreby)

0,60 €

Sieťová karta, vrátane montáže a nastavenia (voliteľné)

10,00 €

Wifi router (voliteľné, cena závisí od konkrétnej značky a modelu, cena vrátane konfigurácie súčasne so
zriadením pripojenia do internetu). Uvedená cena je orientačná.

25,00 €

Dodatočná konfigurácia wifi routra spojená s výjazdom k zákazníkovi

25,00 €

Ďalšie služby a manipulačné poplatky
Zriadenie pripojenia do internetu s vlastným zariadením (HW)
Zriaďovací poplatok v danej výške sa platí aj v prípade, že klient si zariadenie zadováži a namontuje vo vlastnej
réžii. V tomto prípade si poskytovateľ služby vyhradzuje právo posúdiť kompatibilitu zariadenia a povoliť
resp. nepovoliť pripojenie zariadenia do siete.

20,00 €

Príležitostné pripojenie zákazníka na menej ako 30 dní = úhrada celého mesačného poplatku (cena bez viazanosti)!
Dočasné prerušenie služby na žiadosť používateľa (max. na 4 mesiace)
Prechod používateľa na lacnejší účastnícky program pri prechode na 5G technológiu
(prechod na lacnejší užívateľský program nie je možné počas viazanosti na HW sadu)
Poplatok za znovupripojenie z dôvodu nezaplatenia faktúry alebo splátky v lehote splatnosti
Poplatok za prekládku zariadenia na iné miesto
Poplatok za prechod na technológiu 5G / výmena staršieho zariadenia po záruke za nový model
Poplatok za zaslanie faktúry poštou (okrem faktúr na IČO)
Verejná IP adresa

8,00 € / mesačne

5,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
30,00 €
1,00 € / za faktúru

Mail-box (mailová schránka) mimo zákazníkov PrievidzaNet 3,00 € / mesačne

V prípade predčasnej výpovede pri viazanosti sa uplatňuje zmluvná pokuta vo výške 70,00 €. Cena montáže a
demontáže zariadenia a zriaďovací poplatok sa platí podľa aktuálneho Cenníka PrievidzaNET alebo Cenníka
služieb.

Chcete mať internet TRVALE za POLOVICU alebo
dokonca ZADARMO?!
Ponúkame Vám možnosť získať zľavu 10% za každého nového
zákazníka, ktorý na základe Vášho odporúčania u nás uzavrie zmluvu
na nové pripojenie s viazanosťou 24 mesiacov. On získa kvalitné
pripojenie, vy získate zľavu 10% po celú dobu jeho pripojenia. Ak
získate zákazníkov päť, máte internet s 50% zľavou t.z. za polovicu,
ak desať, tak máte internet so zľavou 100% = zadarmo!
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