
 

Platnost od 1. 1. 2016 

 

Ceník Internetového připojení 

Tento ceník je nedílnou součástí Všeobecných podmínek (VP) 

Platnost od 1. 1. 2016 

 

A. Tarify služby Internetové připojení  

1. Tarify v režimu Speciální nabídky se závazkem na 24 měsíců 

Tarif Rychlostní profil 
pro download 

Rychlostní profil 
pro upload 

Cena (bez DPH) 
/ zúčtovací 
období 

Cena (včetně 
DPH) / zúčtovací 
období 

Spolehlivý Internet M 20 Mb/s 2 Mb/s 329,75 Kč 399 Kč 

Spolehlivý Internet L 40 Mb/s 4 Mb/s 371,07 Kč 449 Kč 

Spolehlivý Internet XL 80 Mb/s 8 Mb/s 412,40 Kč 499 Kč 

 

2. Tarify v režimu Speciální nabídky se závazkem na 12 měsíců 

Tarif Rychlostní profil 
pro download 

Rychlostní profil 
pro upload 

Cena (bez DPH) 
/ zúčtovací 
období 

Cena (včetně 
DPH) / zúčtovací 
období 

Spolehlivý Internet M 20 Mb/s 2 Mb/s 412,40 Kč 499 Kč 

Spolehlivý Internet L 40 Mb/s 4 Mb/s 453,72 Kč 549 Kč 

Spolehlivý Internet XL 80 Mb/s 8 Mb/s 495,04 Kč 599 Kč 
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3. Tarify bez závazku 

Tarif Rychlostní profil 
pro download 

Rychlostní profil 
pro upload 

Cena (bez DPH) 
/ zúčtovací 
období 

Cena (včetně 
DPH) / zúčtovací 
období 

Spolehlivý Internet M 20 Mb/s 2 Mb/s 536,36 Kč 649 Kč 

Spolehlivý Internet L 40 Mb/s 4 Mb/s 577,69 Kč 699 Kč 

Spolehlivý Internet XL 80 Mb/s 8 Mb/s 619,01 Kč 749 Kč 

 

B. Ceny jednorázových úkonů služby Internetové připojení  

1. Instalace koncového zařízení 

Instalace koncového zařízení  Cena včetně DPH 

Instalace technikem při zřízení služby se závazkem na 12/24 měsíců – v režimu 
Speciální nabídky 

1 Kč 

Instalace technikem při zřízení služby  900 Kč 

 

 

2. Jednorázové ceny za další úkony 

Jednorázový úkon   Cena včetně DPH 

Písemné upozornění / upomínka na 
nezaplacení vyúčtovaných cen za 
služby elektronických komunikací, 
včetně poštovného                                                             

Znovuzapojení služby po odpojení 
z důvodu porušení smluvních 
podmínek (neplacení) 

 

 

 

150 Kč 

 

150 Kč 

Servisní zásah technika  
(v pracovní době Po-Pá 8:00 – 
16:00) 

 

Poplatek za každou započatou hodinu práce. V 
případě servisního zásahu, k němuž došlo na 
základě požadavku Zákazníka a který se 
následně ukázal jako neopodstatněný (porucha 
nebyla prokazatelně způsobena Poskytovatelem 
služby) 

 

 

300 Kč 

Servisní zásah technika mimo 
pracovní dobu 

Poplatek za každou započatou hodinu práce. 600 Kč 
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C. Ceny za doplňkové služby ke službě 

Internetové připojení   

Služba  Cena bez DPH/ 

zúčtovací období 

Cena bez DPH/ 

zúčtovací období 

Veřejná IP adresa zřízená do 31. 12. 2015 včetně 41,32 Kč 50,00 Kč 

Veřejná IP adresa zřízená po 1. 1. 2016 k tarifům Spolehlivý 
internet M, L nebo XL 

99,00 Kč 119,79 Kč 

 

D. Ceny koncových zařízení a materiálu  

Prodej   Cena včetně DPH 

Vybavení a materiál nutný k připojení technologií FTTx (zásuvka, kabel) 499 Kč 

 

E. Vyúčtování 

Vyúčtování    Cena včetně DPH 

Tištěné vyúčtování  0 Kč 

Elektronické vyúčtování  0 Kč 

  

Elektronické vyúčtování je pro účastníky dostupné na internetových stránkách 

www.internethome.cz, sekce „Samoobsluha“. V případě, že účastník při sjednání elektronického 

vyúčtování sdělil IH e-mailovou adresu, je vyúčtování zasíláno na tuto e-mailovou adresu.  

 

 

F. Společná ustanovení  

1) Tarify nemají žádná omezení přenesených dat. 
 
2) Službu je možné zřídit po ověření technické dostupnosti sítě. 
 
3) Agregace je u připojení pro domácnosti 1:5. 
 
4) Obvyklá délka zúčtovacího období je 30, resp. 31 dnů, maximálně však 35 kalendářních dnů, které 

nemusí být shodné s kalendářním měsícem. V případě zřízení nebo zrušení služby v průběhu 
měsíce se cena za dané období stanovuje jako poměrná část z 30 denního období. 

 

http://www.internethome.cz/
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5) Tarify Spolehlivý internet M, L a XL se závazkem jsou 
poskytovány v režimu Speciální nabídky podmíněné 
závazkem nepřetržitě využívat služby Internethome a řádně a včas za ně platit po dobu 12 nebo 24 
měsíců. Po uplynutí 12 nebo 24 měsíců se závazek automaticky prodlužuje o stejnou dobu 
(autoprolongace), Účastník má však právo toto automatické prodloužení do budoucna kdykoliv 
odmítnout. V případě odmítnutí Účastník ztrácí po uplynutí doby závazku nárok na výhodu 
poskytovanou v rámci této Speciální nabídky a tarif se mu automaticky změní na odpovídající tarif 
bez závazku. Na automatické prodloužení Speciální nabídky má Účastník nárok pouze v případě, 
že má vůči Internethome uhrazeny veškeré splatné závazky.   
 

6) Internethome má právo vystavovat Účastníkovi vyúčtování po celou dobu trvání Speciální nabídky. 
Souhlas Internethome se žádostí o ukončení Speciální nabídky je podmíněn zaplacením 
odškodnění ve výši jedné pětiny součtu měsíčních paušálů (podle aktuálního paušálu včetně DPH) 
zbývajících do konce sjednané doby trvání závazku. 

 

7) Zrušení služby Internetové připojení ze strany IH během doby, po kterou se zákazník zavázal 
využívat službu Internetové připojení, se nedotýká nároků IH na zaplacení dlužných částek od 
zákazníka a doplatku ceny za zřízení služby Internetové připojení. Toto neplatí v případě, že služba 
Internetové připojení, která byla zřízena v režimu Speciální nabídky se závazkem, je převáděna na 
jiného zákazníka. V takovém případě přechází povinnost využívat službu Internetové připojení po 
dobu závazku, resp. po dobu zbývající do uplynutí závazku, a povinnost uhradit dlužné částky na 
nového zákazníka. Pokud budoucí zákazník odmítne převzít smluvní závazek nebo uhradit dlužné 
částky, je dosavadní zákazník povinen doplatek ceny za zřízení služby Internetové připojení a 
dlužné částky uhradit.  

 
 

 

 


