Platnost od 1.4.2006

(není-li uvedeno jinak jsou ceny uvedeny bez DPH 19%)

Služba nabízí asov neomezený, plný p ístup do sít Internet prost ednictvím bezdrátového datového okruhu. Poskytuje se od rychlosti 256 kb/s výše.
Uživatel si volí podle tarifního programu charakter služby p ipojení k Internetu (rychlost p ípojky, množství dat). M že tak optimalizovat své m sí ní náklady
na Internet.
Spoj je realizován mikrovlnným za ízením ve volném pásmu 2,4GHz nebo 5,4-5,7GHz. Jedinou technickou podmínkou realizovatelnosti služby UNET je
p ímá viditelnost mezi zákazníkem a n kterým z p ístupových bod poskytovatele. Datový okruh a související hardware z stává v majetku poskytovatele.
Služba zahrnuje: - z ízení a provoz datového okruhu, bezplatný servis celou po dobu provozu
- instalaci antény , svodu (do 15m), karty (PCI, ISA, USB, PCMCIA), oživení p ipojení
- 50 E-mail schránek u poskytovatele velikosti 100 MB (5 schránek u tarifu ECO+0) s možností správy uživatelem
- umíst ní a provoz WWW stránek 10 MB (1 MB u tarifu ECO+0)
!
- p id lení jedné statické ve ejné IP adresy
Služby pro firmy
Nesdílené symetrické linky

Z ízení

256/256 kb/s

512/512 kb/s

768/768 kb/s

Nad limit

OFFICE 4000

990,-*
(2.990,-)

990,-

1.290,-

1.490,-

0,5 / MB

STANDARD

0,-

Smluvní cena, dle lokality

U názvu služby je uvedeno množství dat v MB, které lze erpat m sí n v rámci zvoleného paušálu. Uvažuje se pouze sm r s vyšším po tem p enesených MB dat.
Služba STANDARD nemá omezený objem p enesených dat

Sdílené symetrické linky

(neomezená data, sdílení max. 1:3)

Z ízení

256/256 kb/s

512/512 kb/s

1024/1024 kb/s

2.500,-

3.700,-

4.900,-

990,-*

FREE 1:3

(1.950,-)

Služby pro domácnosti
Nem ené linky

Z ízení

(neomezená data)

HOME EASY+ Sdílení max. 1:5
HOME PRO+

512/128 kb/s

512/512 kb/s

768/192 kb/s

490,-

990,-*

768/768 kb/s

830,-

Nesdílená linka,
(2.990,-)
490,830,p i snížení rychlosti (FUP) na 128k sdílení 1:5
Služba je poskytována pouze pro domácí uživatele. Na lince je z d vodu zajišt ní stejné dostupnosti pro všechny zákazníky uplat ována FUP (Fair User Policy). U každého
uživatele je sledován sou et stažených a odeslaných dat a p i p ekro ení denního limitu je na zbývající ást dne snížena rychlost takto:
U HOME EASY+ je rychl. 512/128 je snížena na 128/32 p i dosažení 200MB, rychl. 768/192 je snížena na 384/128 p i dosažení 200MB poté na 128/64 p i dosažení
400MB.
U HOME PRO+ je rychl. 512/512 je snížena na 128/32 p i dosažení 100MB, rychl. 768/768 je snížena na 384/384 p i dosažení 100MB poté na 128/64 p i dosažení 200MB.
K op tovnému zvýšení rychlostí na maximum dojde op t po 24 hodin . Zp sob platby paušálu: inkaso, SIPO, nebo hotov ro n dop edu (sleva 1 m sí ní paušál).

M ené symetrické linky

(rychlost 512/512 kb/s, sdílení max. 1:5)

HOME MAX 4000

Z ízení
990,-*

(2.990,-)

HOME MAX 10000

512/512 kb/s

Nad limit

490,-

0,50 / MB

990,-

0,50 / MB

U názvu služby je uvedeno množství dat v MB, které lze erpat m sí n v rámci zvoleného paušálu. Uvažuje se sou et stažených a odeslaných dat. Zp sob platby paušálu:
inkaso, SIPO, nebo hotov ro n dop edu (sleva 1 m sí ní paušál).

Linky bez paušálu

(rychlost 512/512 kb/s, sdílení max.1:8)

ECO+0
ECO+0
ECO+0
ECO+0

2 zákazníci
3 zákazníci
4 zákazníci
5 zákazník a více

Z ízení

Silný provoz

Slabý provoz

No ní provoz

2,- / MB

0,50 / MB

1.950,950,450.-

4,- / MB

0,-

Z izuje se pro nejmén 2 zákazníky na jedno p ípojné místo. Uvedená cena z ízení je pro jednoho ú astníka a nezahrnuje sí ovou kartu do PC, propojovací kabeláž a
switch mezi ú astníky. Silný provoz je v pracovní dny od 6 do 17 hod, slabý provoz je v pracovní dny od 17 do 22 hod, víkendy a svátky od 6 do 22 hod, no ní provoz je
denn od 22 do 6 hod následujícího dne. Zpoplat uje se pouze sm r s vyšším po tem p enesených MB dat.
* Uvedená cena z ízení platí pro smlouvu na 24 m síc .

Ostatní poplatky
Zvýšení tarifu
(navýšení m sí ního paušálu)

0,-

Snížení tarifu
a ostatní smluvní zm ny

500,-

Zasílání faktury e-mailem

0,-

Zasílání faktury poštou

17,-

____________________________________________________________________________________________________
dealer:

Vladimír Balá

Kostelec nad Orlicí
517 41

GSM: + 420 775 077 109
e-mail: vladimir.balac@unet.cz
web: http://www.balac.unet.cz

