
TARIFA služby PRENAJOM a PREDAJ ZARIADENÍ
K všeobecným podmienkam spoločnosti e-Net, s.r.o. 

Účinná od 01.01.2018
1. Cena za jednorazové služby:

Služba a popis Jednorazová cena

Zriadenie služby prenájom STB 35,00 € 

Zriadenie služby prenájom STB RF ( skrytá inštalácia s RF diaľkovým ovládačom) 45,00 € 

Zriadenie služby prenájom splitter EOC-IN 18,00 €

Zriadenie služby prenájom splitter Mikrotik 18,00 €

Zriadenie služby prenájom SIP telefónneho prístroja bez rozdielu modelu  18,00 €

Jednorazová cena za zriadenie služby platí ako pre nového tak VIP uživateľa.

2. Cena za poskytovanie Služby prenájmu zariadenia na jeden mesiac:
Ceny sú uvázdané v poradí  24 mesačná/12mesačná / bez zmluvnej viazanosti 

Služba a popis Cena za mesiac

Prvý kus STB alebo STB RF VIP 1,00€/ 2,00€/ 3,00€

Prvý kus STB alebo STB RF 2,00€/ 3,00€/ 4,00€

Druhý kus STB alebo STB RF 2,00€/ 3,00€/ 4,00€

Tretí a ďaľší kus STB alebo STB RF 2,00€/ 3,00€/ 4,00€

Prenájom  splitter Mikrotik 2,00€/ 3,00€/ 4,00€

STB dokáže nahrávať, prehrávať službu archív aj videopožičovňu, výstup HDMI/SCART. Ku každému TV prijímaču je potrebný 1ks STB

SIP telefónne prístroje

Bezdrôtový telefón VIP 1,00€/ 2,00€/ 3,00€

Bezdrôtový telefón 2,00€/ 3,00€/ 4,00€

Drôtový telefón VIP 1,00€/ 2,00€/ 3,00€

Drôtový telefón 2,00€/ 3,00€/ 4,00€

Analógový prevodník (slúži na pripojenie pôvodných analógových telefónnych prístrojov vrátane FAXu) VIP 1,00€/ 2,00€/ 3,00€

Analógový prevodník (slúži na pripojenie pôvodných analógových telefónnych prístrojov vrátane FAXu) 2,00€/ 3,00€/ 4,00€

 VIP je Uživateľ, ktorý využíva a riadne platí cenu služby dlhšie ako 12 za sebou idúcich mesiacov 
 V cene je zahrnuté:

o odborná inštalácia a nastavenie našim technikom
o v prípade reklamácie výmena kus/kus (žiadne čakania na vybavenie reklamácií), náhradný

kus bude zároveň tiež odborne nastavený technikom
o neobmedzená záruka a servisná podpora  

3. Cena za kúpu zariadení a príslušenstva:

Zariadenie Jednorazová cena

Bezdrôtový telefón 88,00€

Drôtový telefón 58,00€

Analógový prevodník (slúži na pripojenie pôvodných analógových telefónnych prístrojov vrátane FAXu) 58,00€

Náhradný zdroj k STB alebo routru alebo SIP prístroju 8,95€

Náhradný ovládač k STB (malý/veľký) 8,95€/13,95€

USB Infra extender k STB 18,00€

V cene je zahrnuté:
 odborná inštalácia a nastavenie našim technikom
 v prípade reklamácie výmena kus/kus (žiadne čakania na vybavenie reklamácií), náhradný kus bude 

zároveň tiež odborne nastavený technikom

Uvedené ceny sú vrátane DPH 20% 
Touto Tarifou sa rušia predchádzajúce tarify verejnej služby prístupu do siete internet. Konverzný kurz 30.1260 SKK/EUR
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