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V Ceníku jsou uvedeny nejužívanější služby a sortiment, na další zboží a služby si lze vyžádat bezplatnou nabídku. 
 

Instalace internetové přípojky 

Instalace internetového připojení na bezdrátové síti 4 000,- Kč vč. DPH* 

Instalace bezdrátového připojení na optické / LAN síti 2 000,- Kč vč. DPH* 

* při podepsání úvazku na 24 měsíců instalace zdarma 

Servisní zásah u účastníka 

Je-li problém způsoben účastníkem (manipulace se zařízením, 
zavirovaný počítač, vymazání nastavení atd.) 

450,- Kč / hod. za započatou hodinu pro klienty 
600,- Kč / hod. za započatou hodinu pro ostatní 

Není-li problém zaviněn účastníkem (bouřka, poškození antény, 
přepětí atd.) 

ZDARMA 

Přeinstalace PC na žádost účastníka (po domluvě s technikem) cca 1500,- Kč až 3000,- Kč vč. DPH 
(cena odlišná dle složitosti, příslušenství atd.) 

Přestěhování přípojky účastníka 1 200,- Kč vč. DPH 

Výstavba domácích sítí, konzultace, školení atd. smluvní ceny DOHODOU 

Doprava (je účtována při každém servisním zásahu, je účtována 
trasa z Vlašimi na místo a zpět) 

10,- Kč / km vč. DPH pro klienty 
12,- Kč / km vč. DPH pro ostatní 

Administrativní úkony 

Poplatek za platbu v hotovosti 20,- Kč vč. DPH 

Poplatek za vytištění či zaslání faktury poštou 25,- Kč vč. DPH 

Poplatek za zaslání upomínky 500,- Kč vč. DPH 

Poplatek za znovupřipojení po uhrazení dluhu 500,- Kč vč. DPH 

Poplatek za předání dluhu k vymáhání 1 500,- Kč vč. DPH 

Zahájení mimosoudního vymáhání v případě  
prodlení s úhradou cen za poskytnuté služby 

25 % z celkové dlužné částky, 
nejméně však 1200,- Kč vč. DPH 

Realizace inspektorského výjezdu v případě prodlení 
po splatnosti vyúčtování déle jak 40 dnů 

1 600,- Kč vč. DPH 
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Smluvní pokuty za porušení povinností vyplývajících z VOP 

Smluvní pokuta za odeslání upomínky 500,- Kč vč. DPH 

Smluvní pokuta za nevrácení nebo vrácení 
poškozeného zařízení 

5 000,- Kč vč. DPH 

Úrok z prodlení 30 % ročně 

Smluvní pokuta v případě předčasného 
ukončení smlouvy sjednané na dobu 
určitou 

v případě Účastníka (spotřebitele): v období do 3 měsíců od 
podepsání Smlouvy s Poskytovatelem 1/20 součtu měsíčních paušálů 
zbývajících do konce sjednané minimální délky trvání Smlouvy. 

Smluvní pokuta za neoprávněný zásah do 
zařízení poskytovatele, popř. umožnění 
takového zásahu třetí osobě 

5 000,- vč. DPH 

Smluvní pokuta za neoprávněné umožnění 
užití služeb třetí osobě 

5 000,- Kč / hod. vč. DPH v případě fyzických osob,  
resp. 50 000,- Kč / hod. v případě právnických osob 

 

Instalace routeru 

Kabelový router * 750,- Kč vč. DPH 

Bezdrátový router AC (wi-fi vykrytí domu, bytu) – TP-Link C6 apod. * 
Router si od nás můžete také pronajmout za měsíční nájem 

1 800,- Kč vč. DPH 
      75,- Kč vč. DPH  

Bezdrátový router AC + MESH technologie (wi-fi vykrytí větších prostor za 
použití více jednotek, např. systém TP-Link DECO apod.) ** 

od 1 600,- Kč vč. DPH  
 

UBNT UniFi AC LR ** od 3 000,- Kč vč. DPH 

   * u routerů cena obsahuje kompletní nastavení zařízení, nutný připojovací kabel (max. do 15 m), nastavení PC 
** u wi-fi pokrytí cena zahrnuje i nastavení. Montáž je řešena dle nabídky, uvedena cena základního typu jednotky 
 

 

 

Instalace TV a GSM repeateru 

Instalace DVB-T 2 od 2 500,- Kč vč. DPH 

Instalace SAT od 8 000,- Kč vč. DPH 

Instalace GSM repeateru od 10 000,- Kč vč. DPH 

Hodinová sazba prací na TV, SAT, CAM 650,- Kč / hod. za započatou hodinu pro klienty 
800,- Kč / hod. za započatou hodinu pro ostatní 

Hodinová sazba prací na optické síti 550,- Kč / hod. za započatou hodinu pro klienty 
700,- Kč / hod. za započatou hodinu pro ostatní 
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Bezdrátové připojení 
 

 Tarif Technologie 

60 GHz 

Technologie  

5 GHz 

MIMO 

Cena vč. 

DPH 

(měsíčně) 

Basic 
 

–  

až  

50 Mb/s 
385,- 

Optimal 
až  

200 Mb/s 

až  

75 Mb/s 
585,- 

Profi 
až  

250 Mb/s 

až  

95 Mb/s 
985,- 

 

Metalické připojení 
 

 Tarif 

PanelNet  

klasická 

síť 

PanelNet  

optická 

síť 

Cena vč. 

DPH  

(měsíčně) 

Basic 
až 

50 Mb/s 

až 

350 Mb/s 
350,- 

Optimal 
až 

75 Mb/s 

až  

550 Mb/s 
550,- 

Profi 
až 

95 Mb/s 

až 

950 Mb/s 
950,- 

 

* v přehledové tabulce jsou uvedeny maximální možné rychlost downloadu, závisí na použité technologii 
 

Zařízení pro Sledování TV 

Set-top-box Arris 
Set-top-box Arris si od nás můžete také pronajmout za měsíční nájem 

3 500,- Kč vč. DPH 
      50,- Kč vč. DPH 

Náhradní dálkový ovladač pro set-top-box 500,- Kč vč. DPH 

 

Instalace anténních stožárků – cena materiálu, instalace hodinovou sazbou 

Opásání komína (1 ks) 350,- Kč vč. DPH / ks 

Stožár průměr 42 mm – cena za 1 m délky 300,- Kč vč. DPH / m 

Úchyt stožárku 1 ks (jezdec, patka)  350,- Kč vč. DPH / ks 

Průchozí taška na střechu – univerzální typ (barva černá / červená) 1 100,- Kč vč. DPH 

 

Sledování TV 

Partner prodává služby společnosti sledovanitv.cz s.r.o., IČ: 01607910, se sídlem U vodárny 3032/2a, Královo Pole, 
616 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 78732 v balíčcích: 
 

Startovací 179,- Kč vč. DPH / měs. 

Rodinný 379,- Kč vč. DPH / měs. 

Maximální 769,- Kč vč. DPH / měs. 

Doplňkové balíčky aktuální nabídka dostupná na https://www.vlasimnet.cz/televize/ 


