
Jméno a příjmení

Ulice a č.p.

E-mail

ZPŮSOB PLATBY:

OBJEDNÁVKA  GPON INTERNETOVÉHO PŘIPOJENÍ:

měsíčně předplatné ročně

zasílání faktur elektronicky zasílání faktur poštou +15 Kč

ZŘIZOVACÍ POPLATEK je 1000 Kč, v ceně je převodník GPON/Ethernet.

Cena doplňkových služeb se liší v závislosti na objednaném tarifu.
Doplňkové služby: veřejná IP adresa, technologická inovace nebo router.

Smlouva se uzavírá na 24 měsíců. Uzavření smlouvy na dobu neurčitou: 1200 Kč.
* na tento tarif lze uzavřít i smlouvu na 12 měsíců, při jednorázové úhradě aktivačního poplatku 500,- Kč.
** pro danou rychlost musí HW zákazníka splňovat parametry 1 Gbit.

Cena internetu při předplatném, např. pro tarif GPON Start: standardní platba 380 Kč / měsíc * 12 měsíců = 4560 Kč .. 4560 Kč zaplatím jednorázově a 14 měsíců si užívám předplatné (12+2) 
= 326 Kč / měsíc / internet v době předplatného.

Předání služby je vždy kabelem (Ethernet), WiFi je doplňkové připojení. Do domácnosti je přiveden kabel ukončený v routeru a váš počítač nebo jiné zařízení se připojují k němu. Práce na 
přívodním kabelu v bytě zákazníka nejsou v ceně připojení. Tarif umožňuje časově neomezené připojení 24 hodin denně. Rychlost zůstává stejná bez ohledu na objem stažených dat, tj. 
není uplatňována FUP (Fair User Policy). Rychlosti tarifů jsou nastaveny jako maximálně možné a bez agregace. Minimální rychlost připojení je 50% inzerované rychlosti uvedené u tarifu.

Firma

Titul

Obec

Rodné číslo

Fyzická osoba / podnikatel / �rma

Telefon

Číslo OP

DIČIČ

OBJEDNÁVKA PRO VÁŠ BYT
nejlepší v Krnově!

Požadovaný termín instalace:
Poznámky:

Datum a podpis:

Dostupnost připojení a speci�kace tarifu si můžete ověřit na www.tkcsystem.cz nebo na prodejně.

GPON

v. GPON 1.00

GPON Start
150 / 75 Mbps

Cena při předplatném na rok:

326 Kč/měs.

GPON Plus
250 / 150 Mbps **

Cena při předplatném na rok:

411 Kč/měs.

GPON premium
300 / 200 Mbps **

Cena při předplatném na rok:

497 Kč/měs.

NEJVÝHODNĚJŠÍ

U všech GPON připojení je SPCNET telefon zdarma

Doplňkové služby:
Cena doplňkových služeb se liší v závislosti na objednaném tarifu.

Veřejná IP adresa:

Technologická inovace (každé 2 roky výměna routeru)

Router k připojení:

GPON Start - 70 Kč /měs. GPON premium - 30 Kč /měs.

4xFE - 750 Kč Vlastní router - 0 Kč

GPON Start - 100 Kč/měs. GPON premium - 80 Kč /měs.

5xGE - 1650 Kč 

GPON Plus - 90 Kč /měs.

Cena při měsíční platbě: 380 Kč/měs. Cena při měsíční platbě: 580 Kč/měs.Cena při měsíční platbě: 480 Kč/měs.

GPON Plus - 50 Kč /měs.


