
CENNÍK SLUŽIEB JPNETCENNÍK SLUŽIEB JPNET

maximálna rýchlosť 3Mbps/1Mbps 6Mbps/1Mbps 9Mbps/1Mbps 12Mbps/1Mbps

zriaďovací poplatok 
110,00 € 110,00 € 110,00 € 110,00 €

zriaďovací poplatok
viazanosť 12

mesiacov
80,00 € 80,00 € 80,00 € 80,00 €

zriaďovací poplatok
viazanosť 24

mesiacov
1,00 € 1,00 € 1,00 € 1,00 €

mesačný paušál 9,90 € 11,90 € 13,90 €  15,90 €

mesačný objem 
dát

neobmedzene neobmedzene neobmedzene neobmedzene

ceny sú uvedené s DPH

Zriaďovací poplatok zahŕňa:
koncové zariadenia / zabezpečené, konfiurácia zariadenia, konfiurácia eemailovej služby, do 10 m UTP kábla, zaučenie zákazníka
Ostatné práce, ktoré nezahŕňa zriaďovací poplatok:
zákazníkovi budú pri zriadení služby vyúčtované v súlade s platným cenníkom služieb
cenník  je určený pre nových zakazníkovov

Cenník platný od 01.07.2013



OSTATNÉ SLUŽBYOSTATNÉ SLUŽBY

zaslanie faktúry, opis faktúry na základe žiadost zákazníka poštou 2,00€

zaslanie upomienky poštou 2,00 €

zaslanie upomienky e-mailom 0,00 €

znovu pripojenie služby z dôvodu neuhradenia faktúry/ mesačného paušálu 10,00 €

zablokovanie služby na žiadosť zákazníka po skončení viazanost (max.6.mesiacov) 10,00 €

Deinštalácia zariadenia počas doby viazanost/pri ukonční služby /poskytovateľom 15,00 €

prekládka zariadenia 20,00 €

inštalácia a znovunastavenie koncového zariadenia do 16,00 h.PO-PI vinou 
užívateľa

8,00 €

inštalácia a znovunastavenie koncového zariadenia do 20,00 h.PO-PI vinou 
užívateľa

15,00 €

pokuta za poškodenie zariadenia vo vlastníctve poskytovateľa 100,00 €

predčasné odstúpenie od zmluvy – ZMLUVNÁ POKUTA 100,0 0€

router 20,00 €

konfigurácia routra 15,00 €

sieťová karta / inštalácia 8,00 €

zdroj spínavý 5V,9V,12V 8,00 €

prechod cez stenu / vŕtanie za ks 4,00 € / ks

káble, lišty, inštalačný materiál 4,00 € / m

kábel UTP 1,00 € / m

koncovka 1,00 € / ks

servis uživateľského PC 20,00 € / hod.

servis internetu / vinou zákazníka 10,00 € / hod.

náklady na dopravu v rámci RS 2,50 €

náklady na dopravu do 12 km 5,00 €

náklady na dopravu nad 12 km 1,00 €/ km

 
ceny sú uvedené s DPH

Upozornenie:
Ďaľšia  distribúcia  služieb  bez  predchádzajúceho  písomného  súhlasu  spoločnost JP  Consultni  je  zakázaná.  JP  Consultni  si
vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy, v prípade porušenia hore uvedených skutočnost.
Užívateľ je povinný zabezpečiť si  inštalačné CD, alebo iné médium, na ktorom sa nachádza jeho operačný systém. Poskytovateľ
nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené pri prvotnej inštalácii sieťovej karty a softaru. Užívateľ je povinný pred začatm
inštalácie a konfiurácie odzálohovať všetky dáta.

Cenník platný od 01.07.2013


