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Ceník služeb:

Internet:

Název tarifu Cena /

měsíc

Instalační

poplatek

Inzerovaná

rychlost (

Maximální

rychlost)

Stahování/

Vkládání

(Mb/s)

Běžně

dostupná

rychlost

Stahování/

Vkládání

(Mb/s)

Minimální

rychlost

Stahování/Vklá

dání (Mb/s)

Chata 250 Kč od 1500 Kč 10/2 6/1.2 3/0.6

Standart 300 Kč od 1000 Kč 30/6 12/3.6 6/1.8

Premium 500 Kč od 500 Kč 50/10 24/6 12/3

Oběm přenesených dat není omezen.

Minimální rychlost se rozumí nejnižší rychlost stahování nebo odesílání dat. Běžná rychlost

je dostupná v 95% času během jednoho kalendářního dne.

Za velkou trvající odchylku od běžně dostupné rychlosti stahování (download) nebo

odesílání (upload) dat se považuje taková odchylka, která vytváří souvislý pokles výkonu

služby přístupu k internetu, tj. pokles skutečně dosahované rychlosti odpovídající měřením

stanovené TCP propustnosti pod definovanou hodnotu běžně dostupné rychlosti v intervalu

delším než 70 minut.

Za velkou opakující se odchylku od běžně dostupné rychlosti stahování a vkládání dat se

považuje taková odchylka, při které dojde alespoň ke třem poklesům skutečně dosahované

rychlosti odpovídající měřením stanovené TCP propustnosti pod definovanou hodnotu běžně

dostupné rychlosti v intervalu delším nebo rovno 3,5 minutám v časovém úseku 90 minut.

V případě velkých odchylek od běžně dostupné rychlosti stahování nebo vkládání dat, má

účastník právo službu reklamovat.

http://www.rev-net.cz


Pro zjišťování výkonu služby je rozhodné měření mezi koncovým telekomunikačním

zařízením a přístupovým bodem k síti internet, a to na transportní vrstvě TCP/IP modelu.

Měření kvality služby (rychlost připojení) probíhá na L4 vrstvě.

V souladu s čl. 3 odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2120 ze dne

25. listopadu 2015, nakládáme při poskytování služeb přístupu k internetu s veškerým

provozem stejně, bez diskriminace, omezení nebo narušování a bez ohledu na odesílatele a

příjemce, na obsah, ke kterému se přistupuje nebo který se šíří, na používané či

poskytované aplikace nebo služby nebo na použité koncové zařízení.

Vyhrazujeme si nicméně v souladu s výše uvedeným článkem právo provádět taková řízení

provozu, která jsou nutná k zachování integrity a bezpečnosti sítě, služeb poskytovaných

prostřednictvím této sítě a koncových zařízení koncových uživatelů či zabránění

hrozícímu přetížení sítě a zmírnění účinků výjimečného nebo dočasného přetížení sítě za

předpokladu, že se s rovnocennými kategoriemi provozu nakládá stejně.

Rovněž si vyhrazujeme právo omezit službu internet z důvodu optimalizace služeb Televize,

nikoliv však pod smluvní minimální rychlost.

IPTV:

ceny jsou uvedeny s DPH za jeden měsíc.

Základní tarif

Chata Standart Premium

Sart 90 Kč 40 Kč 0 Kč

Rozšiřující balíčky - možno zakoupit pouze s základním tarifem

DOKU 95 Kč

Dětský 59 Kč

Edisonline OD 155 Kč

FilmBox + FilmBox OD 139 Kč

FilmBox OD 49 Kč

Filmový 129 Kč

HBO + HBO Max 255 Kč

HBO Maxpack 279 Kč



MAX 399 Kč

MAXI + HBO Max 699 Kč

Mých 7 149 Kč

Polský balíček 0 Kč

Relaxxx 250 Kč

SPORT 189 Kč

Sport+ 279 Kč

Starmax OD 125 Kč

Rozšiřující služby - možno zakoupit pouze s základním tarifem

Zpětné přehrávání až 7 dní + Nahrávky 50 hodin + NP+ 49 Kč

120 hodin nahrávek 89 Kč

Set-top box Apple TV 35 Kč

Set-top box Android - 2x 25 Kč

Smart TV 2x 25 Kč 0 Kč

Smart TV 3x 89 Kč 60 Kč

Příplatkové služby:

Veřejná IP: 200 Kč / měsíc

Router základní: 500 Kč / ks

Router premium: 1000 Kč / ks

Servisní úkony: 400 Kč / h

Objímka na komin: 700 Kč / ks

Klientská jednotka: **2000 Kč / ks

** Účtujeme zákazníkovi v případě, že jej po ukončení smlouvy nevrátí nebo vrátí

poškozené.


