BMB-Green

Slaboproudé systémy &
Telekomunikace

Ceník Internet xDSL WS, platný od 1. 8. 2015
Ceník xDSL služeb pro koncové zákazníky BMB-Green
■ Internet xDSL WS

vysokorychlostní pevné připojení k internetu přes pevnou telefonní linku bez přiděleného telefonního čísla
Rychlost
(kbps)

Měsíční paušál

xDSL mini WS

2048 / 256

399,00 Kč

xDSL aktiv WS

20480 / 2048

449,00 Kč

xDSL extra WS

40960 / 2048

549,00 Kč

Tarif

■ Internet xDSL Classic WS

vysokorychlostní pevné připojení k internetu vázané na aktivní pevnou telefonní linku s přiděleným telefonním číslem
Rychlost
(kbps)

Měsíční paušál

xDSL Classic mini WS

2048 / 256

199,00 Kč

xDSL Classic aktiv WS

20480 / 2048

249,00 Kč

xDSL Classic extra WS

40960 / 2048

379,00 Kč

Tarif













skutečná rychlost připojení je závislá na klíčových faktorech kvality a délky přístupového vedení, rychlost služby
je vždy nastavena na nejvyšší možnou v rámci daného tarifu (je známá po ověření dostupnosti)
u tarifu aktiv může být nastaven rychlostní profil 3584/256 – 20480/2048 kbps
zřízení služby obvykle do dvou pracovních dnů
součástí služby je konektivita včetně pevné veřejné IP adresy
bez omezení množství přenesených dat
služba se zřizuje na dobu neurčitou, bez minimální doby trvání
možnost bezvýpadkového přenosu služby od jiného poskytovatele (na infrastruktuře CETIN), 21. den od přijetí
objednávky
výpovědní lhůta 10 dní od doručení výpovědi
agregace 1:50
konfigurační data zasíláme e-mailem
technickou podporu poskytujeme pouze partnerům

■ Jednorázové ceny
Položka

Cena

Aktivace služby BMB-Green Internet xDSL WS

0,00 Kč

Přenos služby od jiného poskytovatele

0,00 Kč

Hardwarový modem/router ZyXEL VMG1312-B30B (včetně konfigurace a zaslání balíkem)

1 699,00 Kč

Marný výjezd servisního technika, v případě zjištění závady mimo telefonní síť (např. vadný modem v majetku zákazníka)

1 815,00 Kč

Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH 21%.

Sídlo:
Na dračkách 24/843
162 00, Praha 6

Kancelář:
Drahobejlova 52
190 00, Praha 9
Tel: +420 2 66317129
Fax: +420 2 66312118
Mail: smlouva@bmb-green.cz

