
 J služby časovo a dátovo neobmedzené

 J prvý mesiac zadarmo (mesiac inštalácie)

 J zabezpečené pripojenie pomocou bezdrôtovej technológie

 J rýchly a bezplatný servis v prípade poruchy

15 Mbit/s / 7,5 Mbit/s

 Program EXTRA 
*

 Zriadenie služby 24 mes. 45,50 €

 Zriadenie služby 12 mes. 65,00 €

 Zriadenie služby 24 mes.

 Dátový limit

 Technológia pripojenia ***

NEOBMEDZENE

Bezdrôtová 5GHz

 Dátový limit

Bezdrôtová 5GHz

 Zriadenie služby 36 mes. 1,00 €

Internet hlavne pre firmy

12 Mbit/s / 6 Mbit/s

 Program Premium 
*

14,00 € / mesiac

 Doplnkové služby / tovar

 IP WESTERN
zdarma

 Rýchlosť internetu **

 (Download / Upload)

 Technológia pripojenia ***

 Dátový limit NEOBMEDZENE

 Technológia pripojenia *** Bezdrôtová 5GHz

NEOBMEDZENE

 Zriadenie služby 12 mes. 65,00 €

 Inštalačný poplatok (pri zriadení)

25,00 €

2,00 €

0,00 €

www.internets.sk Tel.: 0917 683 172

 Administratívna zmena subjektu

 Obnovenie poskytovania služby

 Router, Switch

mesačne

45,50 €

Perióda

20,00 €

IČO: 53458877 | DIČ: 2121374431 | IČ DPH: Nie sme platcami DPH | Zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka: 41326/P

0,00 €

len doprava (0,50 EUR / km)

5,00 €

10,00 €

0,00 €

H&B Internet Solutions s. r. o. | Toplianska 1126/15, 093 01 Vranov nad Topľou | T +421 917 683 172 | e-mail: info@internets.sk | www.internets.sk

 Konzola (držiak antén)

 Výjazd servisného technika-zavinením účastníka jednorázovo

jednorázovo

 E-malová schránka plus (10 ks a viac)

 Výjazd servisného technika-nezavinením účastníka

 E-mailová schránka na požiadanie

mesačne

* To, či je možné konkrétnu službu zriadiť v danej lokalite si môžete preveriť telefonicky alebo mailom na adresu info@internets.sk

** Uvádzaná rýchlosť internetu v cenníku internetových služieb a reklamných materiáloch je uvádzaná ako maximálna, ktorú koncový užívateľ môže očakávať, že ju bude mať k dispozícii pri prístupe k 

službe minimálne raz denne, a to v čase od 0,00 hod. do 24,00 hod. Ak nastane prípad zníženia rýchlosti na minimálnu,ktorá  je pri agregácii u všetkych programoch 1:10 10% z maximálnej, môže to 

negatívne ovplyvniť používanie dátovo náročnejších služieb. Uvádzané rýchlosti pripojenia na strane užívateľa sú podmienené kvalitou a parametrami koncových zariadení a spôsobom ich pripojenia 

(Wifi router v domácnosti, tablet, notebook). Akékoľvek výpadky pripojenia, alebo ak sú veľké rozdiely popisovaných parametrov služby je potrebné oznámiť telefonicky alebo mailom a Váš podnet 

hneď prešetríme. 

*** Technológiou ,,Bezdrôtová 5GHz,, sa rozumie pripojenie klienta rádiovým zariadením vo voľnom frekvenčnom pásme

mesačne

jednorázovo

Cenník internetových služieb
spoločnosti H&B Internet Solutions s. r. o.

Cenník je platný od 1.6.2021

J nastavenie služby u zákazníka ZDARMA  J zľavy na celý sortiment v našej predajni pre našich klientov

Externá IP (NAT 1:1)

12,00 € / mesiac

 Rýchlosť internetu **

 (Download / Upload)

 Program Standard 
*

Internet hlavne

 pre domácnosti

45,50 €

 Zriadenie služby 12 mes. 65,00 €

 Zriadenie služby 36 mes. 1,00 €

 Zriadenie služby 36 mes. 1,00 €

Internet pre náročných

9 Mbit/s / 4,5 Mbit/s

20,00 € / mesiac

 Rýchlosť internetu **

 (Download / Upload)

 Zriadenie služby 24 mes.

jednorázovo

0,00 €

3,50 €

 Vyhotovenie a zaslanie upomienky

Cena

jednorázovo

jednorázovo

20,00 €

0,65 €

jednorázovo

0,00 €jednorázovo

 Externá IP (formou NAT 1:1)

jednorázovo

 Prechod z vyššieho programu na nižší

 FTP kábel - 1 m

jednorázovo

 Poplatok za dočasné odpojenie (max. 2 mes.) mesačne


