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Názov služby

Cena

Viazanosť

Maximálna prístupová rýchlosť v 

Kb/s (sťahovanie/odosielanie)

Zľava / mesiac

Zriadenie služby

Aktivačný poplatok

Obmedzenie

Koncová cena po zľave

Názov služby

OPTICKÝ INTERNET - VMNET OPTIK

bez viazanosti 24 mesiacov

OPTIK 0 OPTIK 24

bez obmedzení bez obmedzení

15 € 15 €

0 € -3 €

30€/zadarmo 30€/zadarmo

10 € 1 €

20 480 / 4 096 20 480 / 4 096

15 € 12 €

Program VMNET OPTIK je neobmedzené pripojenie do optickej siete VMnet s maximálnou prístupovou rýchlosťou 

do siete Internet podľa aktuálneho cenníka. Zriadenie služby je možné len na optickej sieti. Pripojenie je agregované.

BEZDRÔTOVÝ INTERNET - VMNET 5G

5G 0 5G 24Názov služby

Cena

Viazanosť

Maximálna prístupová rýchlosť v 

Kb/s (sťahovanie/odosielanie)

Zľava / mesiac

Zriadenie služby

Aktivačný poplatok

Obmedzenie

Koncová cena po zľave

5G 0 5G 24

15 € 15 €

bez viazanosti 24 mesiacov

10 240 / 2 048 10 240 / 2 048

0 € -3 €

30€/zadarmo 30€/zadarmo

10 € 1 €

Program VMNET 5G je neobmedzené bezdrôtové pripojenie do siete VMnet s maximálnou prístupovou rýchlosťou 

do siete Internet podľa aktuálneho cenníka. Pripojenie je agregované.

bez obmedzení bez obmedzení

15 € 12 €



Názov služby MINI 0 MINI 9 OPTI 3M

Cena 10 € 10 € 15 €

Viazanosť bez viazanosti bez viazanosti bez viazanosti

Maximálna prístupová rýchlosť v 

Kb/s (sťahovanie/odosielanie)
1 536 / 512 10 240 / 2 048 10 240 / 2 048

Zľava / mesiac 0 € -1 € -1,80 €

Zriadenie služby 30€/zadarmo 30€/zadarmo 30€/zadarmo

Aktivačný poplatok 10 € 10 € 10 €

Obmedzenie bez obmedzení 10 GB 1 bez obmedzení

Koncová cena po zľave 10 € 9 € 13,20 €

GARANT

Cena od 39 €

Viazanosť 24 mes.

Program MINI / OPTI je neobmedzené (bezdrôtové alebo optické) pripojenie do siete VMnet s maximálnou 

prístupovou rýchlosťou do siete Internet podľa aktuálneho cenníka. Pripojenie je agregované.
1 Maximálnou rýchlosťou je možné sťahovať do objemu dát 10GB, po prekročení tohto objemu dát sa rýchlosť 

pripojenia zníži na 192Kb/s obojsmerne.

INTERNET - VMNET

Zvolený variant služby je možné počas prvých 3 mesiacov bezplatne zmeniť, na akýkoľvek chcete, alebo neskôr za 

jednorazový poplatok 3 €. Zmena služby sa prejaví od prvého dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

Zmluvná pokuta 100€ za nedodržanie zmluvy, prípadne za nevrátenie zapožičaných zariadení a to za 

každú položku!

Zriadenie služby zdarma pre optický internet zahŕňa inštalácia 5m UTP kablu v byte účastníka, 1ks PoE injektor, 2m 

UTP patch kabel. 

Zriadenie služby zdarma pre bezdrôtový internet zahŕňa inštaláciu bezdrôtového príjmaču, konzolu, 10m UTP kablu 

v byte/dome účastníka, 1ks PoE injektor. 

Program GARANT je neobmedzené pripojenie do siete VMnet s garantovanou prenosovou rýchlosťou 24hod. denne.

Ceny sú uvedené v € s DPH. Cenník je platný od 1.6.2015. Zriadenie služby zadarmo je možné ak si užívateľ zvolí 

elektronickú faktúru.

Zľava na zvolený program je uplatňovaná mesačne po celú dobu trvania zmluvy. Nárok na zľavu stráca užívateľ po 

zaslani 2 upomienok z dôvodu nezaplatenia faktúry do doby splatnosti, počas trvania zmluvy. Po strate nároku na 

zľavu bude užívateľovi faktúrovaná plná cena programu do konca trvania zmluvy.

Program OPTI 3M je faktúrovaný kvartálne (každé 3 mesiace), vždy k prvému pracovnému dňu daného kvartálu - t.j. 

1.1., 1.4., 1.7., 1.10..

Agregácia (zdieľanie prenosovej šírky pásma) je uplatňovaná v pomere 1:10 alebo maximálnou priepustnosťou linky.


