KOMPLETNÝ CENNÍK SLUŽIEB A ZARIADENÍ
platný od 30.4.2016
Služba

Interval
účtovania

Suma

mesačne
mesačne

14,50 €
12,00 €

Aktivačný poplatok za pripojenie (WIFI pripojenie 5GHz)
Reaktivačný poplatok za linku internetu (po odpojení, pri
neodobratom KZ)
zasielanie faktúry slovenskou poštou
inštalačné / konfiguračné práce/ demontáž KZ, 1hod (každá
začatá hod.)
verejná IPv4 adresa
porušenie podmienok uvedených v zmluve (napr. nevrátené
KZ, neoprávnený prístup do siete alebo KZ)
poplatok za administratívny úkon

jednorázovo
jednorázovo

35,00 €
10,00 €

mesačne
jednorázovo

1,00 €
15,00 €

mesačne
jednorázovo

3,50 €
65,00 €

jednorázovo

5,00 €

Kábel FTP 1m
Koncovka RJ45
Konzola na anténu
Napájací POE adapter
Wifi router 2,4GHz

jednorázovo
Jednorázovo
Jednorázovo
Jednorázovo
Jednorázovo

0,50 €
0,50 €
10,00 €
10,00 €
19,00 €

Internet Štandart 15Mbit/3M agregácia max.1:15
Internet Klasik 10Mbit/2M agregácia max.1:15

1. Cenník tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o poskytovaní verejných služieb
2. Spoločnosť Stanislav Matušík PS comp plus umožňuje koncovým užívateľom využívať koncové
zariadenia podľa vlastného výberu.
Kvalita služby je zaručená na dátovom kábli, ktorý je súčasťou koncového zariadenia spoločnosti
Stanislav Matušík PS comp plus. Spoločnosť Stanislav Matušík PS comp plus nezodpovedá za kvalitu
služby, ktorá je následne šírená užívateľovým WIFI zariadením.
Pokiaľ ide o zariadenie pripájajúce sa priamo na vysielač siete Stanislav Matušík PS comp plus je
potrebné, aby koncové zariadenie bolo kompatibilné zo sieťou Stanislav Matušík PS comp plus tým
je zaručená správna funkčnosť a kvalita objednaných služieb.
Poskytujeme zoznam kompatibilných zariadení na vyžiadanie.
3. Čísla za poskytovanými službami príklad Internet Štandart
Prvé udáva 15Mbit je rýchlosť sťahovania dát z internetu za sekundu.
Druhé je 1M je rýchlosť odosielania dát do internetu.
To isté platí pri ostatných programoch.
4. minimálna rýchlosť prístupu do internetu pre všetky programy je 1Mbit/s
bežne dostupná rýchlosť je 50% z ponúkanej rýchlosti
príklad: program Internet Štandart, ktorý ponúkame s parametrami 15Mbit/s rýchlosť sťahovania
dát
- bežne dostupná rýchlosť pre tento program je 8Mbit/s rýchlosť sťahovania dát.
Bežne dostupná rýchlosť by mala byť dosahovaná 95% počas celého dňa.
Maximálna rýchlosť je 100% z ponúkanej rýchlosti internetu. príklad k rýchlostiam jednotlivých
ponúkaných programov: ak užívateľ sťahuje súbor o veľkosti 10MB (10Megabajt) s rýchlosťou
pripojenia 10Mbit/s (program Internet Klasik) bude súbor stiahnutý zaokrúhlene za 8 sekúnd. Taký
istý vzorec sa použije pre výpočet času odosielania dát. Ak užívateľ sťahuje súbor o veľkosti
10MB (10Megabajt) s rýchlosťou pripojenia 15Mbit/s (program Internet Štandart) bude súbor
stiahnutý zaokrúhlene za 5s. Rýchlosť pripojenia do internetu je negarantovaná pri bežných
ponúkaných programoch, nemala by však klesnúť pod minimálne prezentované hodnoty. Odozva
by nemala presiahnuť 100ms. Stratovosť paketov by nemala presiahnuť 5%. Na príkladoch je
vidieť koľko času je potrebné na stiahnutie toho istého dátového súboru pri rozdielne rýchlych
pripojeniach do internetu.

