Peter Prizbul , Športová 509/6 , Viničné ,
pionet@pionet.sk

Cenník služieb platný od 1.4.2010
Ponuka pre domácnosti:
Pripojenie k sieti internet :
PioNet small :

11.20€

bez DPH/13.33€ s DPH

Ideálne pripojenie pre zoznámenie sa s internetovým médiom , bez časových a dátových obmedzení rýchlosťou 1Mbps sťahovanie
(download) / 384Kbps odosielanie(upload). V cene pripojenia Vám zriadime 2x email schránku po 80MB.Tento program je dostupný
iba pri viazanosti 12 mesiacov.Agregačný pomer môže maximálne dosiahnuť 1:30. V cene máte servis najneskôr do 4. prac. dní od nahlásenia
poruchy.*

PioNet flat :

15.40€ bez DPH/18.33€ s DPH

Pripojenie určené pre celú rodinu, rýchlosť dostačuje na videohovory skype , online video médiá či hranie hier online . Tento
program je bez akýchkoľvek dátových či časových obmedzení , maximálny agregačný pomer môže dosiahnuť 1:10. Rýchlosť
pripojenia je 2Mbps sťahovanie(download) / 512Kbps odosielanie(upload).V cene pripojenia máte taktiež max. 5 email schránok po
80MB. Pri tomto programe vyžadujeme 6 mesačnú viazanosť , viazanosť sa počíta od 1. v najbližšom mesiaci od zriadenia internet.
Prípojky.Prvý mesiac viazanosti internetové pripojenia zadarmo. Servis v cene najneskôr do 2.prac. Dní od nahlásenia poruchy.*

PioNet plus :

23€ bez DPH/27.37€ s DPH

Pripojenie určené pre náročnejších užívateľov , príp. užívateľov využívajúcich internet aj na pracovné účely, dostupný rýchly servis ,
kvalitné pripojenie s nízkou latenciou, rýchlosťou 3,5MBps sťahovanie(download) / 2MBps odosielanie(upload).Toto pripojenie
odporúčame domácnostiam s viac ako tromi pc/klientskymi stanicami, vzhľadom na dobry pomer sťahovania/odosielania dát
umožňuje plynulé používanie naraz viacerými počítačmi. Maximálny agregačný pomer 1:10. Servisné zásahy realizujeme v priebehu prac.dna
v ktorom bola porucha nahlásená.*

Inštalačný poplatok :

od 80€ s DPH
V tomto poplatku je zahrnutý predaj/ prenájom zariadenia , inštalácia bezdrôtovej časti a zavedenie ethernet káblu do
Vašej domácnosti. Inštalačný poplatok sa môže v jednotlivých prípadoch líšiť.Pri programe z viazanosťou platíte
napríklad 50€ prenájom klientského zariadenia plus 30€ inštalačný poplatok.Pri programe bez viazanosti si klient musí
zariadenie hradiť v plnej výške od cca 80€ + 30€ inštalácia./
Servisný cenník:
výjazd na poruchu(neráta sa v prípade bezplatného servisu)
servisná hodina
reinštalácia OS Windows/Linux + záloha dát do 100GB

zálohá dát každých ďlaších 100GB
diagnostika pc (u nás)
servis pc(výmena hardware, vyčistenie)
realizácia lokálnej siete v rodinnom dome/novostavbe
(štruktúrovaná kabeláž,wifi prístup, návrh siete a aktívnych prvkov) /hodina

3,30€ bez DPH/ 3,93€ s DPH
15€ bez DPH/17,85€ s DPH
26€ bez DPH/30.94€ s DPH
12€ bez DPH/14,28€ s DPH
7€ bez DPH/8,33€ s DPH
od15€ bez DPH/17,85€ s DPH

20€ bez DPH/23,80€ s DPH

*bezplatný servis sa vzťahuje na klientské zariadenie inštalované firmou PioNet , príp rozbočovač pre viac počítačov.V prípade poruchy Vášho
počítača, či iného zariadenia účtujeme hodinový servisný poplatok podľa aktuálneho cenníka

