Ceník AVONET Internet DSL WS, platný od 1. 8. 2017

Ceník DSL služeb pro členy ISP Alliance (důvěrné, podléhá vašemu NDA s ISPA)
■ Internet DSL WS
Tarif

Rychlost
(kbps)

Rychlostní profil

Měsíční paušál

DSL mini WS

50/5 Mb/s

256/128 - 56320/5120

310 Kč

DSL aktiv WS

100/10 Mb/s

57344/4096 - 102400/10240

360 Kč

DSL extra WS

250/25 Mb/s

102400/10240 - 250240/25024

690 Kč



skutečná rychlost připojení je závislá na klíčových faktorech (kvalita a délka) přístupového vedení, rychlost služby je vždy nastavena
na nejvyšší možnou v rámci daného tarifu (je známa po ověření dostupnosti na www.avonet.cz)



služba může být zřízena na metalické nebo optické síti společnosti CETIN (v případě optické sítě je zakončeno rozhraním RJ45 ethernet)



zřízení služby obvykle do dvou pracovních dnů



součástí služby je konektivita a neveřejná IP adresa



bez omezení množství přenesených dat, nesmí docházet k nadměrnému zatěžování sítě



služba se zřizuje na dobu neurčitou, bez minimální doby trvání smluvního vztahu *



možnost bezvýpadkového přenosu služby od jiného poskytovatele (na infrastruktuře CETIN) 21. den od přijetí objednávky



výpovědní lhůta 30 dní od doručení výpovědi



konfigurační data zasíláme e-mailem



služba je určena koncového zákazníka, při porušení tohoto pravidla bude účtována smluvní pokuta a služba bude zrušena



technickou podporu poskytujeme pouze partnerům (velkoobchodní model)

■ Jednorázové ceny
Položka

Cena

Aktivace služby AVONET Internet DSL WS

500 Kč

Přenos služby od jiného poskytovatele

150 Kč

Přeložení služby na jinou adresu

500 Kč

Přesun služby v rámci stejné adresy (bez nutnosti vybudování kabeláže)

zdarma

Pevná veřejná IP adresa (měsíční poplatek)

70 Kč

Hardwarový modem/router COMTREND VR-3031eu (ADSL2+/VDSL2, podporuje vectoring, 4×100Mbps, WiFi 802.11n)
Marný výjezd servisního technika, v případě zjištění závady mimo telefonní síť (např. vadný modem v majetku zákazníka)
Smluvní pokuta v případě využití služby jinak než pro koncového zákazníka

1100 Kč 800 Kč**
1 200 Kč
50 000 Kč

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.
Modem Comtrend může být v případě skladové nedostupnosti nahrazen jiným modelem se stejnými parametry (např. ZyXEL VMG1312-B30B)
*) akční nabídka do odvolání, doporučujeme koncového zákazníka zasmluvnit na 24 měsíců (minimální doba na nové přípojky u O2)
**) akční cena do 31.10.2017, minimální odběr 5 ks
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