Cenník služieb ALNETwork s.r.o.
platný od 19.11.2018

Neobmedzené pripojenie WIFI
Ceny s viazanosťou 24 mesiacov bez DPH

SLUŽBA
ALnet DOMA S
ALnet DOMA M
ALnet DOMA L

MAXIMÁLNE DOSIAHNUTEĽNÁ
RÝCHLOSŤ (v Mb/s)
až do 15/2
až do 25/5
až do 40/5

MESAČNÝ POPLATOK
s viazanosťou 24 mesiacov
9,90
11,90
15,90

Služby sú dostupné v Hliníku nad Hronom. O dostupnosti služby na vybranej adrese sa
informujte na tel. čísle: 0917 556 555
Spoločnosť ALNETwork s.r.o. na uvedené služby neuplatňuje FUP.
Videostreamovacie služby a P2P siete sú poskytované bez obmedzenia rýchlosti
pripojenia.
Ceny služieb sú platné v prípade uzatvorenia zmluvy s 24 mesačnou viazanosťou.
Spoločnosť ALNETwork s.r.o. garantuje výšku cien počas celej doby viazanosti uvedenej v
v zmluve o pripojení. Po uplynutí doby viazanosti budú zákazníkovi účtované štandartné
ceny podľa aktuálneho cenníka.
Zriaďovacie poplatky

POPLATOK
zriaďovací poplatok - viazanosť 24 mesiacov*

CENA

PLATBA

32,00

jednorázovo

* V cene zriaďovacieho poplatku je zahrnutá inštalácia a bezplatné zapožičanie zariadenia
na príjem signálu. Po ukončení zmluvy je zákazník povinný vrátiť zapožičané zariadenie
spoločnosti ALNETwork s.r.o. V prípade nesplnenia tejto povinnosti je spoločnosť
ALNETwork s.r.o. oprávnená fakturovať zmluvnú pokutu za nevrátenie zariadenia v zmysle
Cenníka služieb.
V cene zriaďovacieho poplatku je zahrnuté: 1 x prieraz (diera) z chodby spoločných
priestorov do bytu užívateľa a 1 x v rámci bytu, natiahnutie 20 m kábla, 1 ks dátová
zásuvka, 3 m prepojovací FTP kábel s koncovkami RJ-45 ku každému inštalovanému
zariadeniu (set-top box, router). Je možné objednať si navyše doplnkové služby podľa
Cenníka služieb.
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Neobmedzené pripojenie WIFI
Ceny s viazanosťou 12 mesiacov bez DPH

SLUŽBA

ALnet DOMA S
ALnet DOMA M
ALnet DOMA L

MAXIMÁLNE DOSIAHNUTEĽNÁ
RÝCHLOSŤ (v Mb/s)
až do 15/2
až do 25/5
až do 40/5

MESAČNÝ POPLATOK
s viazanosťou 12 mesiacov
10,90
12,90
16,90

Služby sú dostupné v Hliníku nad Hronom. O dostupnosti služby na vybranej adrese sa
informujte na tel. čísle: 0917 556 555
Spoločnosť ALNETwork s.r.o. na uvedené služby neuplatňuje FUP.
Videostreamovacie služby a P2P siete sú poskytované bez obmedzenia rýchlosti
pripojenia.
Ceny služieb sú platné v prípade uzatvorenia zmluvy s 24 mesačnou viazanosťou.
Spoločnosť ALNETwork s.r.o. garantuje výšku cien počas celej doby viazanosti uvedenej v
v zmluve o pripojení. Po uplynutí doby viazanosti budú zákazníkovi účtované štandartné
ceny podľa aktuálneho cenníka.

POPLATOK
zriaďovací poplatok - viazanosť 12 mesiacov*

CENA

PLATBA

32,00

jednorázovo

* V cene zriaďovacieho poplatku je zahrnutá inštalácia a bezplatné zapožičanie zariadenia
na príjem signálu. Po ukončení zmluvy je zákazník povinný vrátiť zapožičané zariadenie
spoločnosti ALNETwork s.r.o. V prípade nesplnenia tejto povinnosti je spoločnosť
ALNETwork s.r.o. oprávnená fakturovať zmluvnú pokutu za nevrátenie zariadenia v zmysle
Cenníka služieb.
V cene zriaďovacieho poplatku je zahrnuté: 1 x prieraz (diera) z chodby spoločných
priestorov do bytu užívateľa a 1 x v rámci bytu, natiahnutie 20 m kábla, 1 ks dátová
zásuvka, 3 m prepojovací FTP kábel s koncovkami RJ-45 ku každému inštalovanému
zariadeniu (set-top box, router). Je možné objednať si navyše doplnkové služby podľa
Cenníka služieb.
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Neobmedzené pripojenie WIFI
Štandardné ceny bez DPH ( po uplynutí viazanosti / bez viazanosti )

SLUŽBA
ALnet DOMA S
ALnet DOMA M
ALnet DOMA L

MAXIMÁLNE DOSIAHNUTEĽNÁ
RÝCHLOSŤ (v Mb/s)
až do 15/2
až do 25/5
až do 40/5

MESAČNÝ POPLATOK
s viazanosťou 12 mesiacov
11,90
13,90
17,90

Služby sú dostupné v Hliníku nad Hronom. O dostupnosti služby na vybranej adrese sa
informujte na tel. čísle: 0917 556 555
Spoločnosť ALNETwork s.r.o. na uvedené služby neuplatňuje FUP.
Videostreamovacie služby a P2P siete sú poskytované bez obmedzenia rýchlosti
pripojenia.
Ceny služieb sú platné v prípade uzatvorenia zmluvy s 24 mesačnou viazanosťou.
Spoločnosť ALNETwork s.r.o. garantuje výšku cien počas celej doby viazanosti uvedenej v
v zmluve o pripojení. Po uplynutí doby viazanosti budú zákazníkovi účtované štandartné
ceny podľa aktuálneho cenníka.

POPLATOK
zriaďovací poplatok - bez viazanosti **

CENA

PLATBA

120,00

jednorázovo

** V cene zriaďovacieho poplatku je zahrnutá inštalácia zariadenia na príjem signálu, ktoré
ostáva vo vlastníctve zákazníka.
V cene zriaďovacieho poplatku je zahrnuté: 1 x prieraz (diera) z chodby spoločných
priestorov do bytu užívateľa a 1 x v rámci bytu, natiahnutie 20 m kábla, 1 ks dátová
zásuvka, 3 m prepojovací FTP kábel s koncovkami RJ-45 ku každému inštalovanému
zariadeniu (set-top box, router). Je možné objednať si navyše doplnkové služby podľa
Cenníka služieb.
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Doplnkové služby, zariadenia a ďalšie poplatky

Doplnková služba
verejná statická IP adresa
administratívny poplatok

Zariadenie
WiFi router UBIQUITI AirCube ACB-ISP
WiFi router UBIQUITI AirCube AC
WiFi router WI-R1

Inštalačný materiál
UTP kábel Cat5e interiérový cena za 1 m
FTP kábel Cat5e exteriérový cena za 1 m
PVC lišta cena za 1 m

Inštalačné práce
Prieraz steny
Demontáž antény
Dodatočné vyžiadané práce pri inštalácii - každých 30min.
Výjazd technika - každých 30min.
Neoprávnený výjazd - každých 30min.

Ďalšie poplatky
poplatok za znovupripojenie①
poplatok za odpojenie
výmena kábla pri poškodení zákazníkom
výmen napájacieho adaptéra pri poškodení zákazníkom
zaslanie 2 upomienky
zaslanie 3 a každej ďalšej upomienky
úhrada faktúry v hotovosti

Cena
4,90
3,00

Cena
29,90
74,90
24,90

Cena
0,60
1,40
1,20

Cena
3,50
19,00
17,90
17,90
17,90

Cena
20,00
10,00
5,00
11,00
5,00
15,00
1,00

Platba
mesačne
jednorazovo

Platba
jednorazovo
jednorazovo
jednorazovo

Platba
jednorazovo
jednorazovo
jednorazovo

Platba
jednorazovo
jednorazovo
jednorazovo
jednorazovo
jednorazovo

Platba
jednorazovo
jednorazovo
jednorazovo
jednorazovo
jednorazovo
jednorazovo
jednorazovo

① - po odpojení na žiadosť zákazníka a zo strany spoločnosti ALNETwork s.r.o.
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Zmluvné pokuty

zmluvná pokuta za nevrátenie vonkajšieho zariadenia na
príjem signálu

Cena

120,00

Platba

jednorazovo

Všetky ceny sú uvedené v EUR s DPH pokiaľ nie je uvedené ináč.
Podnik si vyhradzuje právo na zmenu cien z dôvodov priamo alebo nepriamo vyvolaných
zmenou všeobecne záväzného právneho predpisu alebo rozhodnutím príslušného orgánu
verejnej správy alebo orgánu Európskej únie; takouto zmenou všeobecne záväzného predpisu
môže byť napríklad zmena zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení
neskorších predpisov, zmena predpisov týkajúcich sa ochrany spotrebiteľa, zmena predpisov
týkajúcich sa spracúvania osobných údajov, zmena zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej
hodnoty v znení neskorších predpisov alebo iného daňového právneho predpisu, ako aj zmena
alebo nahradenie iného všeobecne záväzného právneho predpisu.

www.al-net.sk
Zákaznícka linka 0917 556 555
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