
Regiotel s.r.o, Hajnáčka 233. , 980 33 Hajnáčka

tel. 0910 51 51 51, E-mail: info@regiotel.sk

Cenník mesačných poplatkov za pripojenie  Regiotel internet Dlhá Ves, Kečovo,
Ardovo,Silica,Meliata,Slavec,Gemerská Hôrka 

Názov služby Popis

1.

Regiotel Internet XS 

9.08 € 10.90 €

2.
Regiotel Internet S 

11.67 € 14.00 €

3.

Regiotel Internet M

14.17 € 17.00 €

Cenník za zriadenie pripojenia Regiotel internet - aktivácia služieb

Názov služby bližší popis

1. 0.83 € 1.00 €

2. 50.00 € 60.00 €

Cenník doplnkových služieb Regiotel internet

1. Vyhotovenie a doručenie písomnej faktúry - mes. poplatok 0.30 € 0.36 €

2. Vyhotovenie a doručenie poštových PP, pri platbe šekom - mes. poplatok 0.30 € 0.36 €

3. Externá IP adresa-mesačný poplatok 2.00 € 2.40 €

4. 3.00 € 3.60 €

5. 3.00 € 3.60 €

6. 6.00 € 7.20 €

7. 8.33 € 10.00 €

8. 15.00 € 18.00 €
9. Inštalácia operačného systému (ak nie sú k dispozícii ovládače) 17.00 € 20.40 €
10. Náklady na dopravu (z mesta Hajnáčka) na 1 km 0.25 € 0.30 €
11. Zvýšenie rýchlosti odosielania dát 2.00 € 2.40 €

Cenník doplnkového materiálu, tovaru Regiotel internet
1. Zriadenie a inštalácia Wifi (bezdrôtového) routra pre verných 10.00 € 12.00 €
2. Zriadenie a inštalácia Wifi (bezdrôtového) routra 20.83 € 25.00 €
3. Zriadenie a inštalácia káblového routra 12.50 € 15.00 €
4. ethernetový kábel Cat 5E- cena za 1 meter 0.25 € 0.30 €
5. PCI sieťová karta 7.00 € 8.40 €
6. konektor RJ 45 0.25 € 0.30 €
Cenník nadobúda účinnosť dňa 01.09.2018

IČO 36 840 769, DIČ: 202 245 4357, IČ DPH 202 245 4357

Cena bez DPH 
v EUR za 
mesiac

Cena s DPH 
EUR za mesiac

Neobmedzené pripojenie k Internetu 
prostredníctvom siete Regiotel s 
rýchlosťou 6 Mbit/s downolad - 0,5 
Mbit/s upload

s rýchlosťou 10 Mbit/s downolad - 1 
Mbit/s upload

Neobmedzené pripojenie k Internetu 
prostredníctvom siete Regiotel s 
rýchlosťou 16 Mbit/s downolad - 1,5 
Mbit/s upload

Cena bez DPH 
v EUR

Cena s DPH 
EUR 

Aktivácia bezdrôtového pripojenia 
pomocou Access point, antény S 
VIAZANOSŤOU na 24 mesiacov

V cene je zahrnutá práca, kabeláž do 
25 m, nastavenie bezdrôtového 
prístupového bodu, antény, Inštalované 
zariadenia ostávajú v majetku 
poskytovateľa.

Aktivácia bezdrôtového pripojenia 
pomocou Access point, antény BEZ 
VIAZANOSTI

V cene je zahrnutá práca, kabeláž do 
25 m, nastavenie bezdrôtového 
prístupového bodu, antény, Inštalované 
zariadenia ostávajú v majetku 
poskytovateľa.

Ceny sa týkajú inštalácie pripojenia na 1 PC, ceny za pripojenie ďalších počítačov, inštalácie 
vnútorných rozvodov do viacerých miestností sa stanovujú individuálne.

Cena bez DPH 
v EUR

Cena s DPH 
EUR 

Servisný zásah- odstránenie porúch, ktoré sú spôsobené na strane klienta 
každá začatá polhodina -(Každý klient má nárok na 1  servisný zásah ročne 
zdarma, kalkulujú sa iba náklady na dopravu )

Práce súvisiace s údržbou počítača - softwarové práce (nastavovanie 
operačného systému, iných programov napr. antivírusovej kontroly, emailových 
programov ) - každá začatá polhodina 

Dodatočné inštalovanie sieťových prvkov, nadštandardné káblové rozvody a 
servisné, technické práce - každá začatá hodina

Premiestnenie existujúcej prípojky (anténnej inštalácie)- každá začatá hodina 
práce technika

Inštalácia operačného systému (ak sú k dispozícii ovládače, legálny operačný 
systém)


	cennik

