CENÍK SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
Poskytovatel

ADE computer, družstvo , Kubelíkova 1224/42 ; 130 00 Praha 3
IČ: 25493060, DIČ: CZ25493060 zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze odd. Dr, vložka č. 7610
registrace ČTÚ č.: 1571

ADE WL - služba připojení k Internetu / Wireless Line
položka / služba 1)
Rychlost 2)
( rychlost download / upload )

Cena

víkend / chata

Student

Rodina

Rodina Plus

( 10/4 Mbit/s )

( 20/2 Mbit/s )

( 32/4 Mbit/s )

( 50/4 Mbit/s )

bez DPH

s DPH

214,-

259,-

bez DPH

s DPH

214,-

bez DPH

s DPH

297,-

259,-

bez DPH

s DPH

396,-

359,-

Individual

bez DPH

s DPH

479,-

,-

1) U služeb ADE WL – služba připojení k internetu / Wireless Line se jedná o připojení asymetrické (rychlost downloadu (z Internetu k zákazníkovi) > rychlost uploadu (od zákazníka do
Internetu)).
2) Podrobné údaje nastavení jsou uvedeny v Technické specifikaci služby pro přístup k síti elektronických komunikací.

ADE FL - služba připojení k Internetu / Fiber Line
Light 40

Light 60

Light 100

Light 200

Light 500

( 40/4 Mbit/s )

( 60/6 Mbit/s )

( 100/10 Mbit/s )

( 200/20 Mbit/s )

( 500/50 Mbit/s )

položka / služba 3)
Rychlost 2)
( rychlost download / upload )

Cena

bez DPH

s DPH

214,-

259,-

bez DPH

s DPH

297,-

bez DPH

s DPH

393,-

359,-

bez DPH

s DPH

475,-

475,-

bez DPH

s DPH

650,-

575,-

787,-

3) U služeb ADE FL – služba připojení k internetu / Fiber Line se jedná o připojení asymetrické (rychlost downloadu (z Internetu k zákazníkovi) > rychlost uploadu (od zákazníka do Internetu)).
4) Podrobné údaje nastavení jsou uvedeny v Technické specifikaci služby pro přístup k síti elektronických komunikací.

ADE BL - služba připojení k Internetu / Business Line
položka / služba 5)
Rychlost
( rychlost download / upload )

Cena

5)

Standard

Business

Business Plus

Individual

( 8/8 Mbit/s )

( 16/16 Mbit/s )

(32 /32 Mbit/s )

Mbit/s

bez DPH

s DPH

214.-

259,-

bez DPH
393,-

s DPH

bez DPH

475,-

s DPH

513,-

bez DPH

s DPH

621,-

5) U služeb ADE BL – služba připojení k internetu / Business Line se vždy stanoví cena po zjištění stavu možnosti připojení a individuálním posouzení rozsahu poskytované služby.
6) U služeb ADE BL – služba připojení k internetu / Business Line se jedná o připojení symetrické (rychlost downloadu (z Internetu k zákazníkovi) = rychlost uploadu (od zákazníka do
Internetu)), pokud není stanoveno smlouvou jinak.
7) Podrobné údaje nastavení jsou uvedeny v Technické specifikaci služby pro přístup k síti elektronických komunikací.

Doplňkové služby a smluvní pokuty
Aktivace služby ADE WL 8)

500,- / 1.000,- / 1.500,-

po provedení kontroly možnosti připojení technikem bude upřesněno dle navržené technologie

Aktivace služby ADE FL 8)

500,-

aktivační poplatek v domech s optickými rozvody

Aktivace služby ADE BL 8)

1.500,- / 2.500,- / ---

po provedení kontroly možnosti připojení technikem bude upřesněno dle navržené technologie

Demontáž zařízení

500,-

Na základě objednávky zákazníka

Přemístění služby

500,- / 1.000,-

platba pouze při přemístění služby na jinou adresu na vlastní žádost zákazníka

Reaktivace služby

200,-

platba pouze při reaktivaci služby odpojené z důvodu neuhrazených závazků Zákazníka

Přidělení veřejné IP adresy

50,-

pravidelná měsíční platba

Provedení prací nad rámec
aktivace služby

po provedení kontroly rozsahu prací technikem bude upřesněno dle požadavků Zákazníka, skutečné spotřeby materiálu a zboží

Cena prací

280,-

cena za časovou jednotku / 1 hod. práce technika

Cena dopravy

8,-

cena za 1km dopravy k Zákazníkovi / počítán je pouze 1 směr cesty

Zaslání fakturace poštou

20,-

poplatek za zaslání fakturace poštou

Upomínka

50,-

jednorázový poplatek za administrativní úkon spojený s vymáháním pohledávek

Chybné zadání platby

50,-

jednorázový poplatek za administrativní úkon spojený s dohledáním a správným zaúčtováním

8) Aktivace služeb obsahují všechny práce a materiál potřebné k zahájení služby
Ceník služeb je platný do vydání ceníku s následným datem. Akční nabídky zveřejněné na webové prezentaci firmy, mají přednost před vydaným Ceníkem služeb. Cena služby musí být vždy
jasně a řádně zapsána ve Smlouvě o poskytování služeb elektronických komunikací. Zákazník je povinen se seznámit s obsahem Ceníku služeb. Poskytovatel si vyhrazuje právo zaokrouhlit
částku uvedou na faktuře. Všechny ceny jsou uvedeny s DPH, pokud u nich není jasně zadáno označení „ bez DPH „.
V Praze dne 1.1.2019
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