Cenník
PrievidzaNET
Zaujímate sa o vysokorýchlostné pripojenie k internetu v okrese Prievidza za výhodných
podmienok? Nové ceny aj rýchlosti Vás potešia!
Bonusy PrievidzaNET k základným službám

• vysoká rýchlos na ítania internetových stránok a e-mailov nezávislá od rýchlosti používaného
programu a dvojnásobne rýchlejšie s ahovanie dát z internetu v no ných a ranných hodinách
• všetky služby sú bez pevnej agregácie, uplat uje sa vä šinou len prirodzená agregácia pod a
vy aženia jednotlivých uzlov
• vysoká rýchlos odosielania dát (UPLOAD), napríklad oproti aDSL pripojeniu, vysoká rýchlos
odosielania správ na mailserver PrievidzaNET nezávislá od rýchlosti používaného programu

Pokrytie sie ou PrievidzaNET
Pripojenie realizujeme z našich vysiela ov v mestách Prievidza, Partizánske, Bojnice, Handlová, Nováky a v týchto obciach
a ich okolí: Bystri any, ere any, Cíge , Hradec, Horná Ves, Chalmová, Chrenovec-Brusno, Jalovec, Kanianka, Kola no, K a no,
Koš, Lazany, Lehota pod Vtá nikom, Lipník, Malá ausa, Malá Lehôtka, Malé Bielice, Malé Kršte any, Malé Uherce, Malinová,
Morovno, Návojovce, Nitrianske Pravno, Opatovce nad Nitrou, Oslany, Paži , Podhradie, Poluvsie, Poruba, Pravenec, Rázto no,
Sebedražie, Ska any, Tužina, Ve ká ausa, Ve ká Lehôtka, Ve ké Bielice, Ve ké Kršte any a Ve ké Uherce.

PrievidzaNET HOME 5G

Názov programu

PrievidzaNET 1
PrievidzaNET 2
PrievidzaNET 3
PrievidzaNET 4
PrievidzaNET 5
PrievidzaNET 6

Mesa ná
platba pri
viazanosti

Maximálna rýchlos
download/upload

10,90 €
12,90 €
15,90 €
18,90 €
24,90 €
29,90 €

4/1 Mb/s
9/2 Mb/s
13/3 Mb/s
16/4 Mb/s
18/5 Mb/s
20/6 Mb/s

Z ava z mesa nej platby
s viazanos ou
pri predplatnom vopred:
na 6
mesiacov
5%

na 12
mesiacov
10%

10,36 €

9,81 €

12,26 €

Mesa ná
platba (bez
viazanosti)

asovo a dátovo neobmedzené pripojenie do internetu pre jednu domácnos s „x“ po íta mi. Zdie ané pripojenie
s dynamickou agregáciou, max. do 1:6 (cez NAT s neverejnou IP adresou). FUP je uplat ované
v zmysle Všeobecných podmienok.
Z ava z mesa nej platby
bez viazanosti

pri predplatnom vopred:
na 6
mesiacov
5%

na 12 mesiacov
10%

12,90 €

12,26 €*

11,61 €*

11,61 €

15,90 €

15,11 €*

14,31 €*

15,11 €

14,31 €

18,90 €

17,96 €*

17,01 €*

17,96 €

17,01 €

22,90 €

21,76 €*

20,61 €*

23,66 €

22,41 €

28,90 €

27,46 €*

26,01 €*

28,41 €

26,91 €

35,90 €

34,11 €*

32,31 €*

Z ava pre seniorov (60+) a držite ov Z P 15% z mesa nej platby. Z avy nie je možné kombinova , ale je
možná kombinácia so z avou pri predplatnom. Právo na uplatnenie nároku na z avu si vyhradzujeme!
* ceny pri predplatnom sú orienta né a za jeden mesiac

Zriadenie pripojenia do internetu
Cena zriadenia prípojky do internetu bez volite ného príslušenstva (vi str.2)
Viazanos 24 mesiacov (zariadenie ostáva vo vlastníctve našej spolo nosti)
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!
Kone ný rozpo et bude vypracovaný po obhliadke miesta inštalácie resp. po telefonickej konzultácii
Kvalitné pripojenie do internetu so zárukou spo ahlivosti a seriózneho prístupu Vám prináša ISSO s.r.o.
Predaj a: A. Hlinku 40 (pod kláštorom), Prievidza, telefón: 046/5111 666, mobil: 0905 68 68 23
Pokia nie je uvedené inak, ceny sú s DPH.
www.prievidzanet.sk
© 2004-2016 ISSO s.r.o. Tento cenník je platný od 5.4.2017 . Všetky staršie programy zriadené v minulosti budú postupne
migrované adekvátne k úhrade a poskytovanej službe pod a aktuálne platného Cenníka PrievidzaNET.

Cenník
Prievidzanet
Volite né príslušenstvo k zriadeniu pripojenia do internetu
10,00 €

Konzola s príslušenstvom na uchytenie (pod a potreby)

0,50 €

Kábel 1m (pod a reálnej spotreby)
Sie ová karta, vrátane montáže a nastavenia (volite né)
Wifi router (volite né, cena závisí od konkrétnej zna ky a modelu, cena vrátane konfigurácie sú asne so zriadením
pripojenia do internetu). Uvedená cena je orienta ná.

10,00 €

Dodato ná konfigurácia wifi routra spojená s výjazdom k zákazníkovi

15,00 €

25,00 €

alšie služby a manipula né poplatky
Zriadenie pripojenia do internetu s vlastným zariadením (HW)
Zria ovací poplatok v danej výške sa platí aj v prípade, že klient si zariadenie zadováži a namontuje vo vlastnej réžii.
V tomto prípade si poskytovate služby vyhradzuje právo posúdi kompatibilitu zariadenia a povoli resp. nepovoli
pripojenie zariadenia do siete.

20,00 €

Príležitostné pripojenie zákazníka na menej ako 14 dní = 50% z mesa nej platby, 15 dní a viac = celý mesa ný poplatok!
5,00 €

Do asné prerušenie služby na žiados používate a (max. na 4 mesiace)
Prechod používate a na lacnejší ú astnícky program pri prechode na 5G technológiu
(prechod na lacnejší užívate ský program nie je možné po as viazanosti na HW sadu)

20,00 €
20,00 €

Poplatok za znovupripojenie z dôvodu nezaplatenia faktúry alebo splátky v lehote splatnosti
Poplatok za zaslanie faktúry poštou (okrem faktúr na I O)
Verejná IP adresa

8,00 € / mesa ne

1,00 € / za faktúru

Mail-box (mailová schránka) mimo zákazníkov PrievidzaNet3,00 € / mesa ne

V prípade pred asnej výpovede pri viazanosti sa uplat uje zmluvná pokuta vo výške 70,00 € a doplatok do plnej
štandardnej ceny. Cena montáže a demontáže zariadenia a zria ovací poplatok sa platí pod a aktuálneho Cenníka
Prievidzanet alebo Cenníka služieb.

Získaj BONUS ZADARMO resp. so z avou za 1€!!
Každý nový zákazník Prievidzanetu môže získa Wifi router
za 1 € pri zriadení služby s viazanos ou na 24 mesiacov!

dvojanténkový WIFI ROUTER za 1 Euro !
Odporú ame za doplatok 7€ výkonnejší router s dvomi anténkami!

Chcete ma internet TRVALE za POLOVICU alebo
dokonca ZADARMO?!
Ponúkame Vám možnos získa z avu 10% za každého nového zákazníka,
ktorý na základe Vášho odporú ania u nás uzavrie zmluvu na nové pripojenie
s viazanos ou 24 mesiacov. On získa kvalitné pripojenie s Wifi routerom za 1
euro, vy získate z avu 10% po celú dobu jeho pripojenia. Ak získate zákazníkov
pä , máte internet s 50% z avou t.z. za polovicu, ak desa , tak máte internet
so z avou 100% = zadarmo ! Hurá !

