
Bezdrátový internet + Chytrá televize
Nejžádanější internetové připojení pro domácnosti, se skvělým poměrem rychlosti a ceny, navíc s možností televize.
Ceník platný od 1.11.2021

Nejžádanější

Air
Mini

Air
Standard

Air
Comfort

Air
Exclusive

Měsíční poplatek 250 Kč
350 Kč
175 Kč*

450 Kč
225 Kč*

590 Kč
295 Kč*

Měsíční poplatek při ročním
předplatném

250 Kč 321 Kč 412 Kč 541 Kč

Maximální inzerovaná rychlost
stahování v Mb/s
odesílání v Mb/s

20/4 50/10 80/20
80-300/
20-100

Priorita sdílení

Zvýhodněná instalace** 500 Kč  ✔  ✔  ✔

Veřejná IP adresa ✘ 100 Kč 50 Kč ✔ 

Silný Gigabitový Wi-Fi 6 router
s doživotní zárukou 50 Kč 50 Kč 50 Kč 50 Kč 

Chytrá televize na 1 měsíc zdarma a poté:

Balíček Start – 86 TV kanálů ✘ 90 Kč  60 Kč ✔

Zpětné přehrávání 7 dnů 
+ 50 hodin nahrávek ✘ 49 Kč  49 Kč  49 Kč

Maximální počet televizí ✘ 1 3 4

Ceny jsou včetně DPH. 
Všechny tarify jsou datově a časově neomezené. Dostupnost jednotlivých tarifů v místě připojení závisí na použitém typu technologie a na zjištěné
síle a kvalitě signálu.
Inzerovaná, běžně dostupná a minimální rychlosti jsou uvedeny v Technické specifikaci sdílených internetových tarifů, která je zveřejněna na webu.
Zákazník s vyšší prioritou má přednost při rozdělování kapacity internetového připojení.
* Podmínky akce: Sleva platí pouze pro nové zákazníky a pouze pro ceny za internet od tarifu Standard. Je platná na prvních 6 měsíců, poté 
platí standardní ceníkové ceny. Podminkou je podpis smlouvy se závazkem na 24 měsíců. 
Příklad: standardní cena internetu s tarifem Standard je 350 Kč, po slevě 50 % je cena na 6 měsíců 175 Kč.
** Platí při uzavření smlouvy na 24 měsíců. Využití zvýhodněných instalací je umožněno pouze zákazníkům a zájemcům, kteří mají trvalé 
bydliště na území České republiky, mimo obecní a městské úřady. Zvýhodněná instalace nebude umožněna ani zákazníkům nebo zájemcům, 
kteří jsou v exekučním či insolvenčním řízením nebo v osobním bankrotu. Cena bez zvýhodněné instalace je u všech tarifů 2000,- Kč vč. DPH, 
smlouva na dobu neurčitou a zařízení je zapůjčené.


