
    

  

 Název tarifu Rychlost Mbps  
Měsíční paušální 

poplatek v Kč  
Vhodné pro: 

DX start 5  200,- 

 zákazníky, kteří si chtějí jen přečíst e-

maily nebo si něco najít na internetu. 

Není určen pro sledování videí, poslech 

rádií, stahování objemných souborů. 

DX 1* 30  350,-  
stahování objemných dat, poslech rádií, 

sledování videí, hraní her, atd. Tento 

tarif nemá datové omezení (FUP). 

DX 2* 50 500,- 
 objemné stahování dat a jejich sdílení 

nebo pro hraní multiplayerových her. 

DX 3** 60 500,- 
 objemné stahování dat a jejich sdílení 

nebo pro hraní multiplayerových her. 

DX 4 smluvní  smluvní  smluvní  

 

 

* sdílená linka - rychlost je sdílena s dalšími max. 10 uživateli  

   U tarifů je udávaná rychlost součtem příchozí i odchozí rychlosti. 

** sdílená linka - rychlost je sdílena s dalšími max. 5 uživateli. 

    U tarifu je udávaná rychlost součtem příchozí i odchozí rychlosti.  

    Tarif je určen pro uživatele na optické a páteřní síti. 

  

Reaktivace služby po odpojení (např. z důvodu nezaplacení služby) 500 Kč. 

Neoprávněná reklamace poskytované služby je účtována dle ceníku (hodinové sazby). 

 

Zřizovací náklady se odvíjí od použité technologie, náročnosti instalace a vzdálenosti od vysílacího 

bodu. Zařízení a materiál prodáváme našim klientům za nákupní ceny!!! 

Příklad: 
1)  
přijímací zařízení Ubiquiti 1500Kč, konzole 150Kč, 20m dat. kabelu 300Kč, 
koncovky 30Kč, hodina práce 350Kč cena celkem: 2330Kč 

 2)  
přijímací zařízení Ubiquiti 2100Kč, konzole 150Kč, 20m dat. kabelu 300Kč, koncovky 30Kč, Wi-fi 
router 300Mbps 600Kč, hodina práce 350Kč  
cena celkem: 3530Kč 

  

Panelové a bytové domy (SVJ) propůjčujeme přijímací zařízení po dobu připojení do sítě DX-
NET zdarma. 
Případné práce navíc např.: 

 rozvod datového kabelu po bytě, wi-fi router, konfigurace atd. je účtováno. 
 datový kabel vnitřní  10 Kč/m 

 datový kabel venkovní  15 Kč/m 

 datový konektor  6 Kč/ks 

 datový konektor stíněný 15 Kč/ks 

 5ti portový switch 220 Kč 



 Konzole na stožár (fasádu) 150 Kč 

 Wi-fi router 300Mbps včetně konfigurace 600 Kč 

 hodinová sazba 350 Kč každá započatá hodina / 1 technik 

 hodinová sazba specialista 800 Kč každá započatá hodina 

 

Nejsem plátce DPH. 

Podmínkou zřízení služby je přímá viditelnost na některý přístupový bod bezdrátové sítě.  
Zájemcům nabízíme bezplatné zkušební měření dostupnosti služby. 

 


